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بیـش از سـه هفتـه از حملـه روسـیه بـه اوکرایـن گذشـته اسـت و در ایـن مـدت، 

شـاهد بیشـترین میزان نوسـان قیمت کامودیتی ها در طول تاریخ بودیم. به طوری 

کـه برخـی فلـزات اساسـی و گران بها قله های قیمتی جدیدی را فتح کردنـد. در این 

مـدت، قیمت هـای آلومینیـوم بـه چهـار هـزار دالر بـه ازای هـر تـن، طـا به دو هـزار و 

50دالر به ازای هر تن و نیکل به حدود 50 هزار دالر به ازای هر تن رسید که باالترین 

قیمت هـای ثبـت شـده بـرای ایـن فلـزات در تاریـخ بودنـد. عاوه برایـن سـایر فلـزات 

همچون مس و روی و همچنین گاز طبیعی، زغال سـنگ و... نیز از افزایش قیمت 

مصون نماندند و قیمت آن ها به صورت تصاعدی افزایش یافت. گفتنی است که 

هـر دو کشـور روسـیه و اوکرایـن از تولیدکننـدگان بـزرگ محصـوالت معدنـی در دنیا 

هسـتند؛ روسـیه یکـی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فـوالد، آلومینیـوم، نیـکل و نفت 

بوده و بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی در جهان اسـت. همچنین 

اوکرایـن نیـز بـه عنـوان یکـی از تولیدکننـدگان بـزرگ سـنگ آهن، فـوالد، زغال سـنگ و 

آلومینـا مطـرح شـده اسـت. در همیـن حـال، آمریـکا و اتحادیـه اروپا برای روسـیه که 

جنگ را آغاز کرده بود، تحریم های بسیار شدیدی وضع کردند که یکی از حوزه های 

تحریم، محصوالت معدنی و فلزی بود.

 این افزایش قیمت ها که بی سـابقه هسـتند، دولت ها و بنگاه های اقتصادی را 

بـرای جلوگیـری از افزایـش بیشـتر نوسـان ها بـه ویژه کنترل هیجانات بـازار، به تکاپو 

وادار کـرده و از ایـن رو، اقدامـات اولیـه جهـت کنتـرل بـازار صورت گرفته اسـت. به 

طـور مثـال، بـا بیـش از دو برابـر شـدن قیمـت نیـکل در مـدت کوتاهی پـس از جنگ، 

تابلوی آناین معامات نیکل در بورس فلزات لندن خاموش شد و این بازار مجبور 

به اعمال تدابیر اضطراری در بقیه قراردادهای اصلی فلزات پایه خود شد. همچنین 

فـدرال رزور بـه سـرعت اقـدام بـه افزایـش نـرخ بهـره دالر کـرد. همچنیـن بـا طوالنـی 

شـدن جنـگ برخـاف انتظـار و پیش بینی هـای اولیـه و عقب نشـینی نسـبی طرفین 

درگیری از مواضع خود، نشـانه هایی از بهبود شـرایط مشـاهده شـد. به این ترتیب، 

قیمت هـای جهانـی کامودیتی هـا رونـد نزولـی را در پیـش گرفتنـد. بـه گونـه ای کـه 

قیمـت بسـیاری از فلـزات و مـواد معدنـی بـه قیمت هـای پیـش از حملـه روسـیه بـه 

اوکراین بازگشت. 

در کشور ما نیز به موازات نوسان قیمت های جهانی، قیمت بسیاری از فلزات 

اساسـی کـه اکثـرا بـا قیمت های جهانـی و نـرخ ارز قیمت گذاری می شـوند، افزایش 

قابل توجهی داشتند. به طور مثال، قیمت آلومینیوم از 77 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگرم پیش از جنگ، به 90 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسـید. قیمت فوالد 

نیـز در بـازه زمانـی یـاد شـده، از 12 هـزار و 500 تومـان به ازای هر کیلوگرم بـه 14 هزار 

و 800 تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافت. در همین حال، مس و روی هم 

به عنوان دیگر فلزات اساسی رشد 10 تا 20 درصدی قیمت را در مدتی کمتر 

از یـک مـاه تجربـه کردنـد امـا بـرای محصـوالت معدنـی بـه ویـژه سـنگ آهن، 

افزایش قیمت بسیار کم و در حدود 100 تا 200 تومان مشاهده شد زیرا قیمت 

سنگ آهن در ایران بر اساس قیمت های جهانی نرخ گذاری نمی شود.

در زمانـی کـه قیمت هـای جهانـی کامودیتی هـا بـه طـور مرتـب افزایـش 

می یافـت، در بـازار داخلـی نیـز ایـن افزایـش قیمت اعمال می شـد. به جـز بازار 

زنجیره فوالد، )سنگ آهن تا محصوالت نهایی( در سایر بازارها تحرک خاصی از 

سمت تقاضا مشاهده نشد؛ به طوری که معامات فلزاتی همچون آلومینیوم 

و روی که سردمدار افزایش قیمت بودند، مانند گذشته جریان داشت و حتی 

عرضه هـا بعضـا بـدون متقاضـی رینـگ بـورس را تـرک می کردند. همچنیـن در 

خصـوص مـس نیـز تقاضـای قابـل توجهـی وجـود نداشـت و همچـون گذشـته، 

بعضـی محصـوالت مسـی ماننـد مفتول معامات بسـیار ناچیـزی را در مقابل 

حجم عرضه ثبت کردند.

در حالی که در دنیا، معامات و افزایش قیمت ها با هیجان دنبال می شد 

و تولیدکنندگان، معامله گران و دولت ها به دنبال کنترل شرایط بودند، در کشور 

ما به جز شمش فوالدی آن هم در یکی دو هفته، هیجان خاصی در بازار به وجود 

نیامد و با توجه به چسبندگی شدید نرخ ارز با قیمت گذاری محصوالت فلزی 

و معدنی، فقط افزایش قیمت رخ داد. این افزایش قیمت نیز مشابه بسیاری از 

مواقـع، حتـی بـدون تقاضـا و معامـات اعمـال شـد. در صورتـی کـه در بازارهـای 

جهانی، زمانی قیمت ها افزایش می یابند که تقاضا بیش از عرضه باشد اما این 

موضوع در کشـور ما کمتر صادق اسـت و این افزایش قیمت در هفته گذشـته 

در شرایطی ادامه داشت که در بازارهای جهانی شاهد افت قیمت  کامودیتی ها 

بودیم و ضمن اینکه کاهش قیمت ادامه دارد، هنوز خبری از کاهش قیمت ها 

در کشـور مـا نیسـت و از طرفـی، افـت ناگهانـی آن در زمـان غیـر قابـل انتظار نیز 

باعـث ضـرر تولیدکنندگانـی خواهد شـد کـه مواد اولیـه خـود را در زمـان افزایش 

قیمت ها خریده اند.

انتظار می رود که تنظیم کنندگان بازار در کشور اگر به قیمت گذاری با نرخ 

ارز وفادار هستند، این نکته را مد نظر قرار دهند که اکنون که شاهد روند نزولی 

قیمت های جهانی هستیم، این تغییرات با همان سرعت در بازار داخلی اعمال 

شوند. در این شرایط دولت می تواند برای محصوالتی که در بورس کاالی ایران 

خریـدار ندارنـد و یـا متقاضـی آن هـا کم اسـت، به سـرعت مجـوز صـادرات صادر 

کند تا تولیدکنندگان بتوانند از مزایای باال بودن قیمت های جهانی پیش از افت 

بیشـتر آن هـا بهره منـد شـوند. در مـورد محصـوالت دارای متقاضـی نیـز افزایـش 

قیمـت تنهـا بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـا رخ دهـد و بـه صـورت منطقـی و دور از 

هیجان باشد. ضمن اینکه تنظیم کنندگان بازار متشکل از وزارت صمت، بورس 

کاالی ایران و تشکل های صنفی می توانند یک فرمول منطقی مبتنی بر سود و 

زیـان بـرای قیمت گـذاری محصـوالت اساسـی ارائـه کننـد تـا در صـورت بـروز 

نوسان ها در بازارهای جهانی، بازار داخلی کمتر دچار بحران شود.
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اجـرای پروژه هـای مرتبـط با صنعت فـوالد نیازمند مدیریت بسـیار قوی و دانشـی فراگیر اسـت زیرا با توجـه به افزایش نـرخ ارز، 
تحریم هـا، تامیـن قطعات و مـواد اولیه، اجرای پروژه دشـوار شـده و این موضـوع به مدیریت صحیح پـروژه نیاز دارد. شـرکت های 
بـزرگ فـوالدی بـرای اجـرای پروژه های درون سـازمانی خود اقـدام به اسـتفاده از شـرکت های دارای تخصص و تجربـه کرده اند و 
ایـن امـر، نتایـج موفقی بـرای آن ها به همراه داشـته اسـت؛ چراکـه عالوه بـر افزایش کیفیـت اجرای پـروژه، سـرعت آن افزایش 
یافتـه و همچنیـن اجـرای بـه موقع پروژه، صرفـه اقتصادی بیشـتری را حاصل کرده اسـت. در ایـن رابطه، خبرنگار پایـگاه خبری و 
تحلیلـی »فلـزات آنالین« بـا ابراهیم دادرس، مدیرعامل شـرکت ایده پردازان صنعت فوالد به گفت وگو نشسـته اسـت که شـرح آن 

را در ادامه خواهید خواند: 

ابراهیم دادرس، مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد در گفت وگو با »فلزات آناین«:

در تمامی حوزه ها به بازار فرا استانی
 ورود خواهیم کرد 

تامین ساالنه 300 هزار تن آهن قراضه در دستور کار است  
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توضیحاتـی در خصـوص پیشـینه شـرکت ایـده  ◄

پردازان صنعت فوالد و فعالیت های آن بفرمایید.

از  یکـی  فـوالد  صنعـت  ایده پـردازان  شـرکت 

شـرکت های زیرمجموعه گروه فوالد خوزسـتان بوده 

کـه از سـال 1388 بـه صـورت جدی فعالیت های خود 

را آغـاز کـرده اسـت. از ابتـدای دهـه 1390 با تغییراتی 

کـه در مالکیـت شـرکت فـوالد خوزسـتان رخ داد، 

برون سـپاری  راسـتای  در  نیـز  شـرکت  ایـن  سـاختار 

بـه  اساسـی  نیازهـای  تامیـن  ویـژه  بـه  و  فعالیت هـا 

ایـن  کـه  شـد  اصـاح  مهندسـی،  و  فنـی  خدمـات 

انجـام  بـرای  شـرکت هایی  ایجـاد  بـه  موضـوع 

فعالیت هایی در حوزه های مختلف انجامید. ازجمله 

ایـن حوزه هـا می توان به خدمـات و امور رفاهی، فنی 

و مهندسـی، حمـل و نقـل، عمرانـی و فـراوری آهـن 

قراضـه اشـاره کـرد کـه انجـام ایـن فعالیت ها منتج به 

تشکیل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد شد.

ابتـدای  شـرکت ایده پـردازان صنعـت فـوالد در 

فعالیت خود، با هدف تامین آهن قراضه و فراوری آن 

شروع به کار کرد اما به تدریج به دلیل دستاوردهایی 

کـه در زمـان بسـیار کوتـاه فعالیـت خود کسـب کرد، 

نشـان داد که شـرکت های زیرمجموعه می توانند با 

انجام فعالیت های تخصصی بسیار راهگشا باشند. 

به این ترتیب، ماموریت های بیشتر و گسترده تری از 

ایده پـردازان اضافـه شـد کـه  بـه فعالیت هـای  قبـل 

ازجملـه ایـن مـوارد می تـوان بـه حفـظ و ایجـاد فضـای 

سـبز در بخش های اداری و صنعتی، توسـعه حمل و 

نقل اداری و تا حدی صنعتی، تامین و ارائه خدمات 

در  خوزسـتان  فـوالد  رسـتوران داری  و  مهمـان داری 

وسعت صنعتی طی سالیان فعالیت، پروژه های فنی 

مهندسـی ایجـادی همچـون احـداث سـاختمان ها، 

راه ها، فونداسیون ها و پلتفورم های ایجاد کارخانه ها، 

اشاره کرد. 

در حـال حاضـر، شـرکت ایده پردازان نقش بسـیار 

فنـی  و  فعالیت هـای خدماتـی  مهمـی در چابکـی 

مهندسی، گروه فوالد خوزستان ایفا می کند و تقریبا 

تمام فعالیت های که در حیطه اختیارات آن است را 

به خوبی و با داشتن دو هزار و 200 نفر نیروی انسانی 

مجـرب و متخصـص )حتـی در مواقعـی بیـش از ایـن 

تعداد( انجام می دهد.

این شـرکت در حال حاضر چه پروژه هایی را در  ◄

دست اقدام دارد و وضعیت پروژه ها چگونه است؟

خـود  فعالیـت  ابتـدای  از  ایده پـردازان  شـرکت 

تاکنون پروژه های بزرگی را به سرانجام رسانده است. 

ازجمله مهم ترین این پروژه ها می توان به به تکمیل و 

بهره بـرداری از ورزشـگاه 30 هـزار نفـری بسـیار مجهـز 

فـوالد خوزسـتان نـام بـرد. ایـن پـروژه، جـزو نخسـتین 

فعالیت هـای ایده پـردازان و جـزو اقدامـات شـرکت 

فـوالد خوزسـتان در راسـتای انجـام مسـئولیت های 

اجتماعـی بـوده اسـت کـه بـا حضـور شـرکت مـا بـرای 

تکمیل آن، با سرعت به بهره برداری رسید. پس از آن، 

عملیـات بهسـازی جاده هـای اطـراف شـرکت فـوالد 

خوزسـتان توسـط ایده پـردازان انجـام شـد. همچنیـن 

عملیات ساختمانی و محوطه سازی بیمارستان فوالد 

که به دستور مدیرعامل محترم گروه فوالد خوزستان 

احداث شده بود، توسط شرکت ایده پردازان صنعت 

فوالد، جاری است. 

در بخـش صنعتـی و عملیـات فوالدسـازی نیـز 

ماننـد  بخش هـا  تمـام  در  ایده پـردازان  شـرکت 

گندله سازی، احیا مستقیم و فوالدسازی حضور فعال 

دارد و پروژه های متعددی را انجام داده است و یا در 

دست اقدام دارد که این پروژه ها در حوزه تغییرات و 

یا ایجاد تکنولوژی های جدید و ایجاد بستر توسعه در 

شرکت فوالد خوزستان انجام شده اند. 

عـاوه بـر مـوارد یـاد شـده، پـروژه پی ریـزی اصلـی 

توسـعه شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان هـم در زمینه 

احـداث سـاختمان های اداری و صنعتـی، همچنیـن 

پلتفورم هـا و سـاختمان های صنعتـی، جـاده اصلـی 

دسترسـی و نیـز جاده هـای داخلـی، تامیـن و طراحـی 

کل فضـای سـبز در حـدود 50 هکتـار توسـط شـرکت 

ایده پـردازان صنعـت فـوالد صـورت گرفـت. الزم بـه 

ذکر است که توسعه فضای سبز فوالد خوزستان در 

راستای مسئولیت های اجتماعی و حفاظت از محیط 

زیسـت بـا دسـتور مهنـدس ابراهیمـی، مدیرعامـل 

محتـرم گروه فوالد خوزسـتان )که به جـرات می توان 

از ایشان به عنوان اولین مدیرعامل فوالدی کشور نام 

برد که نقش بسیار موثری در توسعه فضای سبز در 

صنعت و جاری سـازی شـعار تولید فوالد سـبز داشته 

اسـت( نیـز در حـال انجـام بـوده و هم اکنـون بالـغ بـر 

شرکت ایده پردازان از ابتدای 
فعالیت خود تاکنون پروژه های 

بزرگی را به سرانجام رسانده است. 
ازجمله مهم ترین این پروژه ها 

می توان به به تکمیل و بهره برداری 
از ورزشگاه 30 هزار نفری بسیار 

مجهز فوالد خوزستان نام برد
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400هکتـار از نگهـداری و توسـعه فضـای سـبز را در 

دستور کار داریم.

یکـی از فعالیت های بسـیار مهـم و کاربردی که 

اسـت،  آن  توسـعه  و  انجـام  حـال  در  ایده پـردازان 

فـرآوری آهـن قراضـه بـوده کـه خوشـبختانه هـر سـال 

شـاهد افزایـش کیفیـت تامیـن آهن قراضـه و کاهش 

قیمـت تمـام شـده و عرضـه آن بـا یک قیمت رقابتی 

در بازار قراضه هستیم. این مهم به همت همکاران 

و  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  توجـه  نیـز  و  شـرکت 

مدیرعامـل کنونـی آن محقـق شـده و ایده پـردازان 

توانسـته اسـت قراضـه را بـا قیمـت بسـیار عادالنـه و 

منطقی به فوالد خوزستان عرضه کند. 

چـه  ◄ بـا  و  چگونـه  شـرکت  ایـن  پروژه هـای 

ماک هایی انتخاب می شوند؟ چه فرایندی از ابتدا 

تـا انتهـای یـک پـروژه شـرکت ایـده پـردازان صنعـت 

فوالد رخ می دهد؟

گـروه فـوالد خوزسـتان یـک دسـتورالعمل بـرای 

حضور شرکت ها در مناقصات جهت اجرای پروژه ها 

دارد. طبق این دستورالعمل، تمامی فعالیت هایی که 

شـرکت  ماموریتـی  حوزه هـای  در  خوزسـتان  فـوالد 

ایده پـردازان صنعـت فـوالد دارد، بـدون اسـتثنا ارائـه 

از  یکـی  بـه عنـوان  ایده پـردازان  می شـود و شـرکت 

بازوهای اجرایی گروه فوالد خوزستان، به برآورد اولیه 

زمـان، هزینـه و سـایر منابـع مربوط بـه اجـرای پروژه ها 

می پـردازد. همچنیـن ایـن موضـوع در دفاتـر فنـی 

بسـیار قـوی کـه در اختیـار داریـم، تحلیـل می شـود و 

پـس از بـرآورد، قیمتـی را ارائـه خواهیم کرد که تقریبا 

شـرکت های بسـیار کمـی می تواننـد بـا ایـن قیمـت 

رقابت کنند. چراکه معموال قیمتی اعام می کنیم 

کـه بسـیار نزدیـک بـه قیمـت تمـام شـده کل پـروژه 

اسـت. از ایـن رو، در بیـش از 90 درصـد مناقصـات، 

برنده هستیم و خوشبختانه همه اقدامات را در زمان 

مشـخص و بـا صـرف سـطح بهینـه منابـع و منافـع 

اقتصادی مطلوب، به خوبی انجام داده ایم.

ایـن شـرکت بـرای تسـریع در پروژه های فـوالدی  ◄

خود چه اقداماتی را صورت داده است؟

شـرکت ایده پـردازان بـا رعایـت اسـتانداردهای 

پروژه هـا و جاری سـازی آن در عملیـات اجـرای پروژه، 

توانسـته اسـت بخش زیادی از فعالیت های خود را 

بـه صـورت کامـا مهندسـی و علمـی انجـام دهـد. 

شـرایط اجـرای پـروژه بـر اسـاس مـدل PMBOK یـا 

راهنمـای مدیریت پروژه تعیین می شـود کـه در این 

مـورد، نیروهـای انسـانی پیـش از اینکـه وارد اجـرای 

پـروژه شـوند، بایـد دوره هـای بسـیار تخصصـی را در 

حوزه مدیریت پشت سر بگذارند. از این رو، نیروی 

انسـانی شـرکت ایده پردازان دانش و پشتوانه بسیار 

خوبـی در حـوزه اجـرای پروژه هـا دارد. پـس از اینکـه 

نیروی انسـانی متخصص و با سـابقه برای اجرای آن 

شناسـایی شـدند، بـرای شـروع، به یک یا چنـد پروژه 

به صورت همزمان تخصیص داده می شوند؛ پس از 

و  اسـتاندارد  اسـاس  بـر  پـروژه  اجـرای  کنتـرل  آن 

مدل هـای مدیریـت پروژه، صورت می گیـرد. در این 

رابطـه، نرم افـزار بسـیار پیشـرفته ای در حوزه کنترل 

پـروژه در اختیـار داریم که تمام سـوابق اجـرای پروژه 

و مدیریت دانش آن و هر آنچه که مترتب بر هزینه 

و زمان اسـت، در نرم افزار و فرایند اسـتاندارد لحاظ 

می شـود. شـرکت ایده پـردازان بـه خوبـی توانسـته 

است با این فرایند منسجم، هم هزینه  و هم زمان و 

نهایتا کیفیت محصول پروژه را کنترل کند.

چـه چالش هایـی در ارتبـاط بـا اجـرای پروژه هـای  ◄

بـزرگ فـوالدی و معدنـی در کشـور مـا وجـود دارد؟ 

شـرکت ایده پردازان صنعت فوالد برای برطرف شـدن 

این چالش ها چه استراتژی هایی را اتخاذ کرده است؟

در مباحـث اجـرای پروژه ها مدیریت ادعا وجود 

دارد. با توجه به این موضوع، در مواقعی که مجری 

پـروژه بـا کارفرمـا در زمانی که تعـارض به وجود آید، 

بـر اسـاس دسـتورالعمل های شـناخته شـده در ایـن 

حوزه به این امر وارد می شـویم و موضوعات مطرح 

شده را با کارفرمایان حل می کنیم.

به صورت کلی، در هنگام اجرای پروژه ها، منابع 

از قبل تعیین شده  هستند و افراد متخصصی در این 

زمینه داریم. به همین دلیل، خوشبختانه تاکنون در 

حـوزه دانش و تخصصی تامین منابع اجرای پـروژه، با 

چالش خاصی مواجه نشده ایم. با این حال، تغییرات 

همچـون  پـروژه  بـر  بیرونـی  عوامـل  اثرگـذار  بسـیار 

تغییـرات نـرخ ارز و گـران شـدن مقطعـی تجهیـزات 

داخلی، می توانند پروژه را با چالش های بسیار جدی 

مواجـه کننـد و معمـوال دعـوی مجـری و کارفرمـا بـه 
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دلیـل افزایـش قیمت هـا خواهـد بـود. چنیـن مسـائل 

محتملـی، ممکـن اسـت پیـش از شـروع پـروژه دیـده 

نشـوند و در گـذر زمـان بـا تغییـرات قیمت هـا، پـروژه 

دسـتخوش افزایـش قابـل توجـه هزینه می شـود و این 

موضـوع دعـوی کارفرمـا را در پـی دارد و به دنبال آن 

مجری باید تامین هزینه را انجام دهد. در این مورد، 

شـرکت ایده پـردازان بـا توجـه بـه تجربیاتی کـه از قبل 

دارد، قرارداد را به گونه ای منعقد می کند که منافع 

مجـری و کارفرمـا در آن لحاظ شـود و در این قـرارداد، 

سـاز و کارهایـی کامـا متغیـر و منعطف بـرای اجرای 

پـروژه لحـاظ می شـوند تـا زیانـی متوجـه پروژه نشـود. 

در  کوتاه مـدت  و  محلـی  توقف هـای  عاوه برایـن، 

اجـرای پـروژه وجـود دارنـد کـه ایـن عمدتـا ناشـی از 

تغییـرات سیاسـت  کارفرمـا یـا ناشـی از معارض هـای 

بـا مذاکـره و توافـق  بـوده کـه اصـوال  برون سـازمانی 

طرفین قابل حل است. 

چـه  ◄ خـود  فعالیـت  ادامـه  در  شـرکت  ایـن 

چشم اندازی را ترسیم کرده است؟

چشـم انداز شـرکت ایده پـردازان در کوتاه مـدت 

تامیـن و فـراوری قراضـه آهـن بـه صـورت اقتصـادی 

اسـت تـا بتوانیـم در هـر سـال بیـش از 300 هـزار تـن 

آهـن قراضـه را بـرای شـرکت فـوالد خوزسـتان و سـایر 

شرکت های فوالدی کشور فراهم کنیم که 30درصد 

آن، آهن قراضه فرآوری شـده و با کیفیت بسـیار باال 

خواهد بود.

در حوزه اجرای پروژه های فنی مهندسی، هدف 

شرکت ایده پردازان در کوتاه مدت، افزایش سهم بازار 

داشـتن  اختیـار  در  بـه  توجـه  بـا  خوزسـتان  اسـتان 

تجهیـزات بسـیار پیشـرفته و کارکنـان متخصـص و 

مجرب و سـوابق درخشـان در اجرای پروژه های بزرگ 

در گذشته، خواهد بود. به جرات می توان گفت که 

شـرکت ایده پـردازان صنعـت فوالد یکـی از بزرگ ترین 

مجریـان پروژه هـای فنـی مهندسـی در سـطح اسـتان 

خوزسـتان اسـت. برنامـه داریـم سـه سـال آینـده بـه 

شـرکت نخسـت در ایـن حـوزه در اسـتان خوزسـتان 

تبدیـل شـویم. پـس از آن در چشـم انداز بیـش از پنـج 

سـال، بـه دنبـال توسـعه کسـب و کار خـود در سـطح 

کشور و حتی خارج از مرزها خواهیم بود.

سخن پایانی... ◄

شـرکت ایده پـردازان بـا برخـورداری از کارکنـان بـا 

تجربـه، هـم در مسـائل اجـرا و هـم در زمینه مدیریت 

پروژه همیشـه پیشـرو بوده اسـت. این شـرکت با اخذ 

بین المللـی  و  ملـی  معتبـر  بسـیار  گواهینامه هـای 

توانسته است ثابت کند با جوانان ایرانی و با تخصص 

کامـا بومـی و بـه کارگیـری همـه تجهیزاتـی کـه بـه 

صـورت بومـی سـاخته شـده اند، بـه خوبـی از موانـع 

عبـور کنـد و بـه اهـداف مدنظـر برسـد. در مـدت 

فعالیـت خـود نتایـج بسـیار خوبـی گرفتیـم و قطعـا با 

کمک مدیرعامل توانمند گروه فوالد خوزستان جناب 

آقای مهندس ابراهیمی )که به عنوان مرد سال فوالد 

کشـور معرفـی شـده اند(، خواهیـم توانسـت پله هـای 

ترقی را به سرعت طی کنیم.

شرکت ایده پردازان با رعایت 
استانداردهای پروژه ها و جاری سازی 
آن در عملیات اجرای پروژه، توانسته 

است بخش زیادی از فعالیت های 
خود را به صورت کامال مهندسی و 

علمی انجام دهد
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فاصله قیمت شمش و میلگرد منطقی نیست
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مدیرعامـل شـرکت نـورد آریان فوالد گفت: شـمش و میلگرد فوالدی در بـورس کاال به گونه ای قیمت گذاری می شـوند که فاصله قیمتی 
میان آن ها کفاف هزینه های تولید را نمی دهد و اکثر نوردکاران با زیان مواجه شده اند.

مدیرعامل شرکت نورد آریان فوالد:

فاصله قیمت شمش و میلگرد منطقی نیست

بهمـن قاسـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن«، اظهـار داشـت: 

چالش هـای صنعـت فـوالد در سـال های اخیـر زیـاد 

بـوده اسـت کـه ازجمله آن هـا می توان به قطعی برق 

و گاز اشـاره کـرد. بـا ایـن حـال، تولیدکننـدگان فـوالد 

بایـد نسـبت بـه آینـده امیـدوار باشـند تـا بتواننـد به 

فعالیـت خـود ادامـه دهند. به نظر می رسـد شـرایط 

نامناسب صنعت فوالد بهتر خواهد شد.

توانایی تولید دو میلیون تن مقاطع   

فوالدی داریم

مدیرعامل شـرکت نورد آریان فوالد در خصوص 

محصـوالت ایـن شـرکت خاطرنشـان کرد: شـرکت ما 

میلگـرد، نبشـی، تیرآهـن، ورق کم عـرض بـا اسـلب و 

شمــــش فــــوالدی تولیــــد می کنــــد. آریــــان فـوالد 

بزرگ تریـن تولیدکننـده مقاطـع فـوالدی متعلـق بـه 

بخش خصوصی بوده و در سال 1385 در بوئین زهرا 

احداث شـده اسـت. این شرکت دارای دو مجموعه 

بـا عنـوان نـورد آریـان فـوالد و ذوب آهـن آریان بوئین 

زهـرا اسـت کـه ظرفیت کلی خطوط فعـال و در حال 

بهره بـرداری آن هـا بـه دو میلیـون تـن می رسـد. در 

از ظرفیـت خطـوط  تـا 20 درصـد  حـال حاضـر، 15 

نوردی شرکت فعال است.

ظرفیت هـای  بـا  میلگـرد  خـط  سـه  افـزود:  وی 

600هـزار تـن، 780 هـزار تـن و 600 هـزار تـن در اختیـار 

داریــــم کــــه وظیفــــه تولیـــد میلگـــرد از قطـر 10 تـا 

32میلی متر را دارند. همچنین دو خط نورد مقاطع 

سـنگین در شـرکت نصـب شـده اسـت کـه هـر یـک 

520هزار تن ظرفیت دارند و می توانند انواع مقاطع 

فوالدی مانند تیرآهن، نبشی، ناودانی، ریل و تسمه 

میلگـرد  خـط  یـک  اینکـه  ضمـن  کننـد.  تولیـد  را 

550هـزار تنـی در حـال احـداث داریـم کـه این طرح 

تا پایان سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید. یکی 

از نقاط قوت شرکت نورد آریان فوالد، توانایی تولید 

محصوالت آلیاژی است اما با توجه به شرایط، تنها 

محصـوالت سـاختمانی تولیـد می کنیـم. بـه طـور 

آلیـاژی  و  سـنگین  مقاطـع  تولیـد  بـه  قـادر  مثـال، 

دکل هـای بـزرگ انتقـال بـرق بـرای وزارت نیـرو و نیـز 

مقاطع دکل های بزرگ نفتی هستیم.

قاسـمی عنـوان کـرد: یک کارخانه تولید شـمش 

فـوالدی در مجموعـه وجـود دارد کـه ظرفیـت آن 

نسبت به ظرفیت کلی نورد نسبتا پایین است و به 

240 هزار تن در سـال می رسـد. متاسـفانه این واحد 

تولیـدی نیـز بـا ظرفیـت پاییـن فعالیـت می کنـد و 

تولید ساالنه آن حداکثر 40 هزار تن است که کفاف 

نیـاز واحدهـای نـوردی را نمی  دهـد. البتـه یک طرح 

توسـعه ذوب 350 هـزار تنـی القایـی با کـوره 50 تنی 

در دسـت اقـدام داریـم کـه ایـن طـرح در مراحـل 
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انتهــــایی خــــود قــــرار دارد و اوایـــل ســــال 1401 بـه 

بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت نورد آریان فوالد تصریح کرد: 

بـرای تولیـد شـمش، قراضـه را از بـازار آزاد و آهـن 

اسفنجی را از بورس کاال تامین می کنیم. همچنین 

بـرای تولیـد مقاطـع فـوالدی، شـمش از بـورس کاال 

خریداری می شود. ضمن اینکه طبق دستورالعمل های 

جدیـد، زمانـی کـه مواد اولیـه را از بورس کاال تامین 

می کنیـم، بایـد محصوالت خـود را در بـورس عرضه 

کنیم که این امر هر هفته توسط شرکت آریان فوالد 

انجام می شود.

قیمت مواد اولیه با محصول تناسب ندارد  

قاسـمی اذعـــان کـــرد: شرکــت آریـان فـوالد از 

12اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه به طور پیاپی 

بـا قطعـی بـرق مواجـه بود و نتوانسـت تولید خـود را 

مطابق با برنامه و ظرفیت پیش ببرد. در زمستان نیز 

قطعی گاز گریبان گیر تولیدکنندگان فوالد شـد. به 

مقاطـع  تولیدکننـدگان  از  یـک  هیـچ  دلیـل  همیـن 

فوالدی نتوانستند تولید مطلوبی داشته باشند.

وی اضافـه کـرد: مشـکل دیگـری کـه حـوزه نـورد 

مقاطع طویل فوالدی با آن درگیر شده، قیمت گذاری 

محصوالت فوالدی و فاصله قیمتی میان مواد اولیه 

و محصـوالت اسـت. در حـال حاضـر، فاصلـه میـان 

قیمـــت شمـــش فــــوالدی و میلگــرد در بـــورس کاال 

حداکثـر بــــه 7 درصــــد می رســــد. در حالـــــی کـــه 

تولیدکننـدگان مقاطع فوالدی حـدود 3 درصد برای 

کرایه حمل شمش فوالدی از مبادی تولید می پردازند 

و 4 درصـد نیـز شـمش بـه اکسـید تبدیـل می شـود. 

مقاطـع  تولیدکننـدگان  هزینه هـای  سـایر  بنابرایـن 

طویل در قیمت گذاری لحاظ نمی شـود و تولید در 

این حوزه با ضرر همراه است.

مدیرعامل شرکت نورد آریان فوالد بیان کرد: به 

طـور مثـال، در یـک هفتـه شـمش فـوالد در بـورس 

13هزار و 500 تومان و میلگرد 14 هزار و 600 تومان به 

ازای هـر کیلوگـرم قیمت گـذاری شـدند. در حالـی 

هـر  ازای  بـه  تومـان  تـا 400  بایـد 350  نـوردکار  کـه 

کیلوگرم کرایه حمل و حداقل 4 درصد هزینه اکسید 

و ضایعـات بپـردازد کـه بیـش از 500 تومـان اسـت؛ 

همچنیـن 300 تومـان هزینـه بهـره بانکـی می شـود. 

جمـع ایـن هزینه هـا حـدود یـک هـزار و 200 تومـان بـه 

ازای هر کیلوگرم شمش فوالدی خواهد شد. به این 

ترتیـب، یـک نـوردکار سـایر هزینه هـای تولیـد ماننـد 

بیمـه، مالیـات، برق، گاز، آب و دسـتمزد کارکنـان را 

چگونـه بپـردازد؟ روندهـای جهانـی به ویـژه در حوزه 

دریای سیاه نشان می دهد که فاصله قیمتی میان 

شـمش و میلگرد همواره بیش از 11 درصد و به طور 

متوســــط 13 درصـــد بــــوده اســــت. در حالــــی کـــه 

تولیدکننـدگان شـمش فـوالدی کـه عمومـا دولتـی 

هستند، بعضا بیش از 100 درصد حاشیه سود دارند 

و تولیدکننـدگان حـوزه نـورد کـه متعلـق بـه بخـش 

خصوصی هستند، با زیان فعالیت می کنند.

تامین مواد اولیه بزرگ ترین چالش   

نوردکاران است

قاسمی مطرح کرد: بزرگ ترین چالش نوردکاران، 

تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی است. متاسفانه 

برای تامین نقدینگی، معموال بانک ها همکاری الزم را 

بـه عمـل نمی آورنـد و بـه تولیدکننـدگان تسـهیات 

نمی دهنـد. بنابرایـن نقدینگـی کافـی جهـت تامیـن 

مـواد اولیه نداریم. ضمن اینکه تولیدکننـدگان بزرگ 

صـورت  بـه  را  خــــود  محصـــول  فـوالدی،  شمـــش 

قطره چکانی در بورس کاال عرضه می کنند تا بتوانند 

باقـی شـمش خـود را بـرای صـادرات نگـه دارنـد. بـه 

همیـن دلیـل بـه طـور معمـول بـرای دریافـت شـمش 

فـوالدی، میـان نوردکاران رقابت صورت می گیرد و با 

افزایـش قیمـت شـمش، تامیـن مـواد اولیـه دشـوارتر 

خواهد شد.

وی ادامـه داد: فاصلـه میـان عرضـه شـمش تـا 

تحویـل محصـول در حـدود یـک مـاه اسـت و اغلـب 

معامـات نیـز بـه صـورت نقـدی انجـام می شـوند. 

همیـن امـر بـر نـوردکاران فشـار زیـادی وارد می کنـد 

که در نتیجه آن، شرکت نورد آریان فوالد با بیش از 

یک هزار نفر پرسنل، تنها با 15 تا 20 درصد ظرفیت 

اسـمی خـود فعالیـت می کنـد کـه آن هـم بـا زیـان 

همـراه اسـت. بـا ادامـه ایـن رونـد امـکان دارد کـه بـا 

توجه به زیان دهی حوزه نورد، سرمایه گذاری ها در 

این حوزه از بین برود.

یک کارخانه تولید شمش فوالدی 
در مجموعه وجود دارد که ظرفیت 

آن نسبت به ظرفیت کلی نورد 
نسبتا پایین است و به 240 هزار 

تن در سال می رسد. متاسفانه این 
واحد تولیدی نیز با ظرفیت پایین 

فعالیت می کند
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چالش تامین آلومینیوم شدت خواهد گرفت

بحران جهانی آلومینیوم، فرصتی مناسب برای شکوفایی
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درگیـری میـان کشـورهای روسـیه و اوکرایـن، قیمـت جهانی آلومینیـوم را دچار نوسـان شـدیدی کرد؛ به طـوری که ابتـدا تا مرز 
چهـار هـزار دالر افزایـش یافـت و بعـد افـت و خیزهای متوالی را پشـت سـر گذاشـت. در این بین، عوامل اساسـی نظیـر بحران 
انـرژی، کاهـش تولید آلومینیـوم در چین و سیاسـت گذاری های تازه برترین تولیدکننـده آلومینیوم جهان یعنی »روسـال« تاثیرگذار 
بـوده اسـت. دربـاره ایـن موضـوع، گفت وگویـی با آریـا صادق نیت حقیقـی، دبیر سـندیکای صنایـع آلومینیـوم ایران انجام شـده 

است که در ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید:

بحران جهانی آلومینیوم، فرصتی مناسب برای شکوفایی
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:

ارزیابی شما از روند قیمتی آلومینیوم چیست؟ ◄

بایـد توجـه داشـت که چند عامـل اساسـی از این 

افزایش قیمت حمایت می کنند؛ ابتدا بحث بحران 

انـرژی و معاهداتـی کـه کشـورها را مجبـور به کاهش 

آالینده هـای زیسـت محیطی کـرد، مطـرح شـد کـه 

محدودیـت مصـرف زغال سـنگ را به همراه داشـت. 

این موضوع باعث شد تا تولید آلومینیوم در چین به 

شـکل قابـل توجهـی کاهـش یابـد و قیمت این فلـز در 

بازار جهانی روند رو به رشدی را طی کند. در ادامه، 

شـاهد تهدیدات نظامی روسـیه به اوکراین بودیم که 

به صورت مستقیم بر قیمت های انرژی و نفت تاثیر 

گذاشت و قیمت کامودیتی ها به خصوص آلومینیوم 

به عنوان یکی از فلزات انرژی بر را افزایش داد.

علیـه  روسـیه  تهدیـدات  شـدن  عملـی  از  پـس 

اوکراین و آغاز حمات این کشور، این افزایش قیمت  

بـه شـدت تقویـت شـد. عاوه برایـن، بـا تحریم هـای 

روسـیه بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن تامین کننـدگان 

آلومینیوم در جهان، وضعیت عرضه در بازار جهانی 

متحمل یک فشار جدید شد. همچنین قیمت انرژی 

به باالترین نقطه خود طی چند سال اخیر رسید که 

می تـوان ایـن اتفـاق را بـه عنوان یک محـرک  اصلی در 

رشد قیمت فلزات به خصوص آلومینیوم به حساب 

آورد. عاوه برایـن، کاهـش موجـودی انبارهـای بـورس 

فلزات لندن و محدودیت های مصرف انرژی چه در 

مـورد مصـرف زغال سـنگ در چین و چه مسـائلی که 

در خصـوص نفـت و گاز بـه دلیـل تحریـم روسـیه بـه 

عنـوان یـک تامین کننـده بـزرگ مطـرح اسـت، باعـث 

شده تا در مجموع شاهد اعداد و ارقام کم سابقه ای 

در قیمت انرژی و فلزات باشیم.

بـه نظـر شـما، واحدهـای Smelter آلومینیوم  ◄

در اروپــــا چقــــدر بـا ریسـک وقفه هــــای تولیـــدی 

مواجه شده اند؟

ایـن اتفاقـات باعـث شـده اسـت تـا پریمیوم های 

جهانی نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کنند و چون 
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عرضـه آلومینیـوم کاهـش پیـدا کـرده و تحریم هـای 

گسـترده و شـدیدی علیـه روسـیه بـه عنـوان یکـی از 

تامین کنندگان بزرگ انرژی و آلومینیوم وضع شده و 

این کشور در بن بست سیاسی و اقتصادی قرار گرفته 

است، باید دید در ادامه چه سرنوشتی در انتظار این 

کشور خواهد بود.

در حـال حاضـر، تولیدکننـدگان آلومینیـوم در 

اروپـا، بـرای تامیـن نیـاز خـود بایـد بـه دنبـال مبـادی 

دوردسـت تری باشـند تا بتوانند به هر شکل ممکن، 

بـه فعالیـت تولیـدی خـود ادامـه دهنـد. مهم تریـن 

اتفاقـی کـه در چنین شـرایطی رخ می دهـد، افزایش 

100 درصـدی هزینه هـای مرتبـط با تولید خواهد بود 

کـه البتـه ایـن افزایـش از رشـد قیمـت پریمیـوم جدا 

اسـت؛ یعنـی عـاوه  بـر اینکـه قیمـت پریمیـوم بـاال 

رفتـه اسـت، هزینـه تولیـد نیـز افزایـش سرسـام آوری 

خواهـد داشـت. بـه ایـن ترتیـب، مـا شـاهد افزایـش 

قیمـت در تمامـی بخش هـا هـم بـرای تولیدکننـده و 

هـم مصرف کننـده خواهیـم بـود. اکنـون شـرایط در 

قـاره اروپـا بـه نحوی اسـت که چالش تامین انـرژی و 

مواد اولیه بیداد می کند و این مسئله عملکرد تمام 

تولیدکنندگان را در تولید و فروش محصوالت تحت 

تاثیر قرار داده است.

کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حائـز  و  مهـم  نکتـه 

محدودیت هـای اعمـال شـده، می توانـد بـرای ایـران 

یـک فرصـت باشـد. از آنجایـی کـه ایـران و روسـیه از 

مناسبات تجاری و سیاسی خوبی با یکدیگر برخوردار 

هسـتند و کشـور ما هیچ مشـارکتی در زمینه اعمال 

بنابرایـن  اسـت،  نداشـته  روسـیه  علیـه  تحریم هـا 

می توانیم با واردات حجم مشخص از آلومینیوم های 

محبـوس شـده در روسـیه بـه داخـل کشـور و پـس از 

تبدیـل آن ها به سـایر محصـوالت، دوباره بـه بازارهای 

اروپا ورود کنیم و از محدودیت های خود در منطقه ، 

پـا را فراتـر بگذاریـم. خوشـبختانه اتفاق هـای اخیـر، 

نتایج مطلوب تری را نسبت به سایر نقاط جهان برای 

کشـور مـا در بـر خواهـد داشـت کـه البتـه ایـن امـر 

مستلزم آن است که سیاست گذاران این فرصت به 

وجـود آمـده را غنیمـت بشـمارند و از هدررفـت آن 

جلوگیری کنند تا در نهایت، بتوانیم حضور درخشانی 

در بازارهای بین المللی داشته باشیم. 

پیش بینـی شمــــا در خصـــوص ادامــه درگیـری  ◄

میــــان روسیــــه و اوکرایــــن و تاثیــــر آن بـر فعالیـت 

تولیدکنندگان آلومینیوم چیست؟

در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد گفـت کـه در حالـت 

کلـی، شـرایط تنـش زا تـا مـدت طوالنـی ادامـه پیـدا 

نخواهد کرد و در نهایت به واسطه برگزاری مذاکرات 

متعـدد و حتـی اعمـال فشـار از سـوی دولت هـای 

قدرتمند و خواهان برقراری صلح، درگیری های بین 

دو کشـور پایـان خواهـد یافـت. چراکـه در صـورت 

اتمـام نیافتـن تنش هـای موجـود، بایـد شـاهد جنـگ 

جهانـی سـوم باشـیم کـه طبیعتـا بـه وقـوع پیوسـتن 

چنین حادثه عظیمی، نتیجه ای جز ویرانی و از بین 

رفتـن سـرمایه و منابـع انـرژی کشـورهای مختلـف 

ازجملـه تولیدکننـدگان صنعت آلومینیـوم نخواهد 

داشـت، بـه همیـن علـت پایـان درگیری هـا احتمـال 

رخداد قوی تری خواهد داشت.

اعمال نفوذ روسیه در بازار آلومینیوم و جهش  ◄

قیمـت ایـن فلـز، چـه تاثیـری بـر بـازار محصـوالت 

آلومینیومی در ایران و جهان خواهد گذاشت؟

اروپـای  منطقـه  ژئوپلیتیـک در  تنش هـای  اگـر 

شـرقی ادامـه پیـدا کنـد، بوکسـیت بـا افزایش قیمت 

شدیدی مواجه خواهد شد و به همین ترتیب، قیمت 

آلومینا نیز برای کشـورهایی مانند ایران که نیازمند 

واردات این محصول هستند، افزایش خواهد یافت و 

در نهایت تولیدکنندگان بیش از پیش، با چالش تامین 

مـواد اولیـه روبـه رو خواهنـد بـود. ضمـن اینکه شـاهد 

افزایش بی رویه قیمت حامل های انرژی نیز خواهیم 

بـود. اگرچـه ممکـن اسـت ایـن افزایـش قیمـت تاثیـر 

چندانـی در سـود یـا زیـان یـک تولیدکننـده از لحـاظ 

تولید و فروش و همچنین یک مصرف کننده از بابت 

خریـد آلومینیـوم، نداشـته باشـد امـا بـه دنبـال ایـن 

اتفاق، تولیدکنندگان مختلف آلومینیوم در سراسـر 

خواهـد  نیـاز  بیشـتری  سـرمایه درگردش  بـه  جهـان 

داشت و خطری که برای صنعت آلومینیوم به وجود 

خواهد آمد، آن است که امکان استفاده از محصوالت 

جایگزین فراهم خواهد شد.

بـرای مثـال، زمانـی کـه قیمـت مـس بـه یـک باره 

در سطح جهان افزایش پیدا کرد، اکثر تولیدکنندگان 

کاهش موجودی انبارهای بورس 
فلزات لندن و محدودیت های 

مصرف انرژی چه در مورد مصرف 
زغال سنگ در چین و چه مسائلی 

که در خصوص نفت و گاز به 
دلیل تحریم روسیه به عنوان یک 

تامین کننده بزرگ مطرح است، 
باعث شده تا در مجموع شاهد 

اعداد و ارقام کم سابقه ای در قیمت 
انرژی و فلزات باشیم
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در محصوالتی مانند هادی ها، از آلومینیوم به جای 

مس استفاده کردند تا بتوانند صرفه جویی و بهینه 

مالی بیشـتری در این زمینه داشـته باشند. با توجه 

بـه وضعیـت کنونی بازار جهانـی آلومینیوم، ممکن 

اسـت اتفـاق مشـابه بـرای ایـن فلـز رخ دهـد و بـا بـاال 

رفتـن قیمـت آن، در بعضـی از محصـوالت بـه جـای 

آلومینیـوم از فلـزات دیگـر اسـتفاده شـود کـه ایـن 

مسـئله ممکن اسـت در صنعت ساختمان  رخ دهد 

و تولیدکنندگان به جای استفاده از در و پنجره های 

فـوالدی  و   UPVC پنجره هـای  از  آلومینیومـی، 

استفاده کنند. این در حالی است که اگر قیمت ها 

از حـد معقـول گـذر کننـد، در نتیجـه کل زنجیـره 

مصرف آلومینیوم مورد تهدید قرار خواهد گرفت و 

رقابتـی کـه بـه منظـور تامیـن آلومینا بین شـرکت ها 

ایجاد خواهد شـد نیز از مهم ترین عوامل تهدید در 

این زنجیره خواهد بود. 

در صورت روند کاهشـی تولید آلومینیوم، چه  ◄

میزان کسری در بازار جهانی به وجود خواهد آمد؟

در ایـن خصـوص نمی تـوان اظهـار نظر دقیقی از 

لحاظ آمار و ارقام داشت اما قبل از اینکه بخواهیم 

پیش بینـی خاصی انجـام دهیم، باید یادآور شـد که 

در ابتـدا از جانـب کشـور چیـن بـا کمبـود عرضـه 

آلومینیـوم در بـازار جهانـی مواجـه شـده ایم و پس از 

ایجـاد  و  اوکرایـن  بـه  روسـیه  حملـه  ماجـرای  آن، 

تنش هـای موجـود رخ داده اسـت. بر همین اسـاس، 

نمی تـوان پیش بینـی خاصـی را در ایـن زمینـه انجام 

موجـودی  کـه  اسـت  ایـن  امـر  واقعیـت  امـا  داد 

انبارهـای بـورس فلـزات لنـدن همـواره تحـت فشـار 

بوده و کمبود عرضه برای آن وجود داشته است. با 

نگاهـی بـه آمـار و ارقام بورس فلزات لندن طی سـال 

جـاری نیـز بـه خوبـی می تـوان دریافـت کـه میـزان 

آلومینیوم موجود در انبار روند نزولی داشته است. 

آیا منطقه  دیگری به غیر از اروپا وجود دارد که  ◄

در تامین آلومینیوم مورد نیاز خود با معضل مواجه 

شده باشد؟

در حـال حاضر، یکـی از بزرگ ترین واردکنندگان 

آلومینیوم از روسیه، ترکیه است که عمده واردات 

آلومینیوم آن از این کشور است و کمترین میزان آن 

نیـز از ایـران بـه ایـن کشـور وارد می شـود. با توجه به 

شـرایط کنونـی حاکـم بر منطقه و عـدم تامین کافی 

آلومینیوم ترکیه، این اتفاق می تواند بهترین فرصت 

بـرای ایـران در راسـتای دسـت گرفتـن بـازار جهانـی 

باشـد.  آلومینیومـی  محصـوالت  عرضـه  جهـت 

متاسـفانه طـی سـالیان اخیر، آلومینیـوم با کمترین 

میزان قیمت حتی نسبت به عرضه در بازار داخلی، 

بـه ترکیـه در مقـام یکـی از کشـورهای رقیـب صـادر 

شـده و همیـن امـر سـبب شـده اسـت ایـن کشـور 

بتواند با عرضه ارزان قیمت محصوالت آلومینیومی، 

بازار کشورهای هدف ما مانند افغانستان و عراق را 

تسـخیر کنـد و سـهم ایـران در بازارهای جهانـی را به 

میزان بسیار زیادی در اختیار خود قرار دهد. 

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  بتوانیـم  مـا  اگـر  بنابرایـن 

موجـود، آلومینیـوم را از کشـور روسـیه خریـداری 

کنیـم و بـا اسـتفاده از آن و افزایـش ظرفیـت تولیـد، 

بازارهـای  بـه  را  خـود  آلومینیومـی  محصـوالت 

مختلـف عرضـه کنیم، می توانیـم گوی رقابـت را از 

فـروش  قصـد  اگـر  حتـی  و  برباییـم  ترکیـه  کشـور 

آلومینیوم خالص به این کشور را داشته باشیم نیز 

به قیمت مناسب تری آن را صادر کنیم. 

سخن آخر... ◄

متاسفانه صنعت مهم و استراتژیک آلومینیوم در 

کشـور بـه حـال خـود رهـا شـده اسـت. ایـن در حالـی 

اسـت کـه فلـز آلومینیوم جـدای تحریم هـای کلی به 

دلیـل کاربـرد آن در صنایـع مختلـف نظیـر نظامـی و 

هسـته ای، بـه طـور مشـخص و جداگانه تحریم شـده 

بود. بر همین اسـاس نیاز اسـت نگاه ملی به این فلز 

اسـتراتژیک شـود و صنعت آلومینیوم، بیشـتر از این 

مـورد بی مهـری مسـئوالن قـرار نگیـرد. دولـت بایـد بـا 

نگاهی هوشمندانه، به بهترین شکل ممکن از فرصت 

بـه دسـت آمـده در راسـتای افزایـش میـزان ظرفیـت 

تولیـد و توانمندی هـای موجـود اسـتفاده کنـد کـه 

تحقق این مهم، نیازمند همکاری و هم فکری دولت با 

بخش خصوصی و سایر تشکل های فعال در صنعت 

آلومینیـوم اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در حـال 

حاضـر، چنیـن همـکاری دیـده نمی شـود و اگـر مـا بـه 

دنبال توسـعه و پیشـرفت این صنعت مهم در داخل 

کشـور هسـتیم، بایـد از فرصت هـای پیـش رو نهایـت 

استفاده را داشته باشیم. این امر نیازمند هماهنگی و 

هم فکـری میـان سـندیکای صنایع آلومینیـوم ایـران و 

دولت بوده که متاسفانه چنین اتفاق خوبی تاکنون 

نیفتـاده اسـت و همراهـی و اسـتقبالی از دولـت بـه 

صنعـت  شـرایط  بهبـود  و  وضعیـت  تغییـر  منظـور 

آلومینیوم مشاهده نمی  شود. در صورتی که در این 

زمـان کـه می تـوان کارهـای بزرگـی انجـام داد، باید به 

صورت فشرده در ارتباط باشیم و حتی یک لحظه نیز 

برای رشد این صنعت از دست نرود. 
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عضـو هیئـت مدیـره سـندیکای صنایع آلومینیـوم ایران گفـت: با توجـه به کاهـش تولید آلومینیـوم در چیـن و به تبـع آن، کمبود 
عرضـه ایـن فلـز آلومینیوم در بازارهای جهانـی و همچنین درگیری های اخیر میان اوکراین و روسـیه، باید در انتظـار ثبت رکوردهای 

تاریخی قیمت این فلز و همچنین جنگ بر سر تامین آن باشیم.

چالش تامین آلومینیوم شدت خواهد گرفت
عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  رضایـی  ابوالفضـل 

پایـگاه خبری و تحلیلی »فلـزات آناین«، در ارتباط 

توجـه  بـا  آلومینیـوم  قیمـت  رونـد  ارزیابـی  بـا 

تنش هـای اخیـر میـان روسـیه و اوکراین، بیـان کرد: 

صنعـت  در  موجـود  چالش هـای  تمـام  علی رغـم 

آلومینیوم طی سـال های اخیر، یکی از پارامترهای 

مهمـی کـه در حـال حاضـر بـر رشـد بیـش از پیـش 

تاثیـر مسـتقیم داشـته اسـت،  آلومینیـوم  قیمـت 

افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی طـی مـدت اخیر 

در جریـان جنـگ میـان دو کشـور روسـیه و اوکرایـن 

بـوده اسـت. بنابرایـن بایـد در انتظـار نتیجـه ایـن 

انتظـار  آینـده ای در  تـا ببینیـم چـه  جنـگ باشـیم 

صنعت انرژی بر آلومینیوم جهان است.

وی افـزود: از سـوی دیگـر، افـت میـزان تولیـد 

آلومینیوم در کشور چین و بحران هایی که در زمینه 

تولید آلومینا به وجود آمده است و از قبل نیز وجود 

داشـت، منجـر بـه کاهـش سـطح موجـودی انبارهای 

بـورس فلـزات لنـدن شـده اسـت کـه ایـن عوامـل در 

مجموع سبب تشدید افزایش نرخ آلومینیوم در این 

مـاه شـده اسـت. ایـن رشـد قیمـت، به گونه ای اسـت 

که طی حدود دو دهه گذشته، بی سابقه ترین رکورد 

به حساب می آید. چنانچه این روند ادامه  پیدا کند 

و صلـح میـان ایـن دو کشـور صـورت نگیـرد، احتمـال 

دارد قیمت آلومینیوم به باالی چهار هزار دالر برسد. 

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم 

ایـران همچنیـن تاکید کـرد: در صورتی که تنش های 

ژئوپلیتیک در اروپای شـرقی در مدت زمان طوالنی 

ادامـه پیـدا کنـد و قیمت هـا رونـد صعـودی خـود را 

حفـظ کننـد، رکـود تورمـی در بـازار داخلـی ایجـاد 

خواهـد شـد و عـاوه  بـر این رکـود داخلی، بسـیاری از 

بازارهای جهانی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. 

ایـن فعـال صنعـت آلومینیوم در  پاسـخ به سـوال 

خبرنگار »فلزات آناین« مبنی بر اینکه جهش قیمت 

آلومینیـوم و اعمـال قـدرت روسـیه بـر بـازار آن، چـه 

تاثیـری بـر بـازار آلومینیـوم ایـران خواهـد گذاشـت، 

تصریـح کـرد: در پاسـخ ایـن سـوال بایـد گفت کـه این 

اتفـاق نـه تنها بـر بازار داخلی آلومینیوم بلکه در بعد 

جهانی نیز اثرگذاری خواهد داشت؛ به گونه ای که با 

توجـه بـه سـطح تقاضایـی کـه بـرای خریـد آلومینـا در 

بازارهـای جهانـی بـه ثبت رسـیده اسـت، قیمـت این 

مـاده اولیــــه نیــــز طـی هفته هــــای اخیـــر، جهـش 

چشـمگیری داشـته و ایـن امـر بـا توجـه بـه وابسـتگی 

صنعـت آلومینیـوم کشـور بـه واردات آلومینـا، بـه 

افزایش قیمت تمام شده آلومینیوم دامن زده است. 

رضایی اضافه کرد: تمام تولیدکنندگان آلومینیوم 

در داخـل کشـور و سـایر نقـاط جهـان، بـرای تولید این 

فلـز بـه آلومینـا نیـاز دارنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه 

عمـده نیـاز کشـور مـا بـه آلومینـا، از طریـق واردات 

تامین می  شود و میزان آن را می توان حدود 70 درصد 

برآورد کرد. با این حال، اگر نتوانیم به واردات آلومینا 

ادامـه دهیـم، قطعـا شـاهد افزایـش بیشـتر قیمـت  

داخلـی آلومینیـوم و رکـود  در صنعـت آلومینیـوم 

خواهیـم بـود؛ چراکـه بـه هـر میزانـی کـه قیمت هـا 

افزایش پیدا کنند، نرخ رکود داخلی نیز باالتر خواهد 

رفـت و ایـن امـر بـه ضـرر تمام تولیدکنندگان صنعت 

آلومینیوم خواهد بود.
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مدیرعامـل شـرکت متالـورژی پـودر آذر گفـت: بـا اینکـه کیفیت پـودر فلزات رنگـی تولید شـده در این شـرکت قابلیـت رقابت با 
محصـوالت خارجـی مشـابه را دارد اما شـرایط برای فـروش صادراتی ایـن محصوالت برای همـه تولیدکنندگان برابر نیسـت و به 

نوعی انحصارطلبی در این زمینه وجود دارد.

صادرات انحصاری پودر فلزات رنگی به دست مافیا
مدیرعامل شرکت متالورژی پودر آذر:

احد حسین پورسرمدی در گفت وگو با خبرنگار 

اظهـار  آنایـن«،  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری  پایـگاه 

داشت: شرکت متالورژی پودر آذر فعالیت خود را در 

سـال 1378 در زمینـه تولیـد انـواع پودرهـای مسـی و 

برنـزی در شـهر تبریـز آغـاز کـرد. انـواع فیلتـر، بـوش  

سـیلندر و بعضـی قطعـات صنعـت خـودرو و لـوازم 

خانگی نیز در این مجموعه تولید می شود و در حال 

حاضر 13 نفر در این شرکت مشغول فعالیت هستند.

وی افـزود: شـرکت متالـورژی پـودر آذر شـامل 

قطعه سـازی  و  قالب سـازی  پودرسـازی،  واحدهـای 

است که هر کدام محصوالت مجزای خود را دارد.

مدیرعامــــل شرکـــت متالـــورژی پـــودر آذر در 

خصــوص ظرفیـــت تولیـــد این شرکـــت، بیـــان کرد: 

میـزان ظرفیـت تولید مجموعـه روزانه 75 تن اسـت 

کـــه در شرایـــط کنونـی بـــا 50 درصـــد ایـن ظرفیـت 

مشغول فعالیت هستیم.

پورسـرمدی در ادامه به نحوه تامین مواد اولیه 

و چالش هــــای موجـــود در ایـــن زمینـــه اشاره کرد و 

گفـت: شـمش مسـی مـورد نیـاز خـود را از بـازار آزاد 

خریـداری می  کنیـم. قیمت مس با توجه به نوسـان 

نرخ ارز در داخل کشور دائما در حال تغییر است و 

هیـچ ثبـات قیمتـی در بـازار وجود ندارد. متاسـفانه 

نظارت هـای الزم نیـز جهـت ثبـات قیمـت مـس در 

بـازار توسـط مسـئوالن انجـام نمی شـود و همیـن امر 

شرایط تامین مواد اولیه را دشوارتر کرده است.

تولید با استفاده از کوره زینترینگ  

وی در ارتبـاط بـا فراینـد تولیـد محصـول در ایـن 

مجموعـه، عنـوان کرد: شـمش مس پـس از ذوب در 

داخـــل کوره هـــای زینتــرینگ، از طریـــق روزنه هـای 

موجود عبور داده می شـود و در ادامه، خنک سـازی  

مـذاب حاصـل صـورت می پذیـرد. سـپس عملیـات 

خردایـش مـس حاصـل از این فرایند جهت تبدیل به 

دانه هـای کوچک تـر انجام می  شـود و پـس از افزودن 

برخـی احیاکننده هـا و دانه بنـدی نهایی، پـودر مس 

بـه دسـت می آیـد. پـودر مـس حاصل نیز بـا توجه به 

سـفارش مشـتری بسـته بندی و بـه صنایـع مختلـف 

ارسال می شود.

مدیرعامـل شـرکت متالـورژی پـودر آذر ضمـن 

اشاره به کاربرد فراوان پودر مس در صنعت، مطرح 

کـرد: ایـن محصـول کاربـرد گسـترده ای در صنایـع 

مختلف مانند خودرو، لوازم خانگی و نظامی دارد. 

همچنین پودر مس به دلیل داشتن خواص الکتریکی 

و حرارتی باال در صنایع الکتریکی و الکترونیکی نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد.

پورسـرمدی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار پایـگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن« مبنـی بـر اینکـه 

از کیفیـت محصـوالت تولیـدی در  ارزیابـی شـما 

مجموعـه متالورژی پـودر آذر با نمونه های داخلی و 

خارجـی مشـابه چیسـت، اذعـان کـرد: مـا دومیـن 

شـرکت بـزرگ تولیدکننـده پـودر فلـزات رنگیـن در 

داخـل کشـور هسـتیم. ضمـن اینکـه توانسـته ایم در 

چنین شرایط سخت تحریمی، شعبه دوم متالورژی 

پودر آذر را در شهر قونیه ترکیه با نام میکرون پودر 

راه انـدازی کنیـم. در حـال حاضـر، خـط کامـل تولید 

قطعـات بـه روش متالـورژی پـودر در ایـن مجموعـه 

فعال بوده و یک دستگاه کوره 12 متری تولید داخل 
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نیز در این شـرکت قرار داده شـده اسـت. همچنین 

الزم بـه ذکـر اسـت یـک دسـتگاه کـوره زینترینـگ 

14متـری کـه توسـط همـکاران مـا سـاخته شـده، در 

شهر آنکارای ترکیه مورد استفاده قرار گرفته است. 

بر همیــن اســاس، می توان گفــت محصوالت ما در 

سطح کشور رقیب خاصی ندارد و توانایی رقابت با 

شـرکت های خارجـی مشـابه را دارا هسـتیم. اگرچـه 

تحریم هـا باعث کمرنگ تر شـدن حضور محصوالت 

داخلی در عرصه بین المللی شده است.

شرایط نابرابر صادرات پودر فلزات رنگی  

وی در خصـوص تاثیـر تحریـم بر شـرایط فعالیت 

واحدهـای صنعتـی، اظهـار کـرد: تحریـم از دو جنبه 

داخلـــی و خارجـــی قابــــل بررســـی اســـت. اعمـال 

تحریم های خارجی سـبب شـده اسـت واردات مواد 

اولیـه مـورد نیـاز بعضـی از صنایـع بـا مشـکل مواجـه 

شـود کـه همیـن امر بر کیفیت محصـوالت تولیدی 

اثرگذار بوده است. چراکه اگر بعضی مواد افزودنی 

مـورد نیـاز تولیدکننـدگان بـه میـزان کافـی تامیـن 

کاسـته  شـده  تولیـد  محصـول  کیفیـت  از  نشـود، 

می شـود. مشـکات اقتصـادی ناشـی از اعمـال ایـن 

تحریم هـا نیـز سـبب افزایـش نـرخ ارز و قیمـت مـواد 

اولیه در داخل کشـور شـده اسـت که این مسـئله به 

هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان نیست. تحریم های 

داخلـی یعنـی بعضـی سیاسـت گذاری های اشـتباه 

تولیـد  شـرایط  اسـت  شـده  سـبب  نیـز  مسـئوالن 

سـخت تر از قبل شـود و بنابراین الزم اسـت بازنگری 

اساسـی در خصوص تبیین و اجرای این سیاسـت ها 

توسط مسئوالن انجام شود.

این تولیدکننده پودر مسی در ادامه ضمن انتقاد 

از عملکرد دولت در حوزه صادرات، اظهار کرد: بارها 

جهـت صـادرات محصـول بـه سـایر کشـورها اقـدام 

کرده ایـم و تمـام اقدامـات الزم را در ایـن زمینه انجام 

داده ایم اما هر بار با در بسـته مواجه شـده ایم. ضمن 

اینکـه متاسـفانه صـادرات پـودر فلـزات رنگیـن تنهـا 

توسط عده ای خاص انجام می شود و به نوعی شاهد 

مافیـــای صـــادرات ایـن محصـــول در داخـــل کشـور 

هسـتیم. این در حالی اسـت که سـایر تولیدکنندگان 

پـودر فلـزات زنگیـن هـم قابلیـت و توانایـی صـادرات 

محصـول را دارنـد کـه بـه دلیـل ذکر شـده، ایـن امکان 

برای آن ها فراهم نیست. امیدوار هستیم با نظارت و 

پیگیـری مسـئوالن، شرایـــط صـــادرات بـــرای تمــــام 

تولیدکنندگان داخلی برابر باشد.

کاهش تولید با قطعی حامل های انرژی  

پورسـرمدی در ارتبـاط بـا تاثیر قطعی حامل های 

انـرژی طـی ماه هـای اخیر بر عملکـرد تولیدکنندگان، 

بیان کرد: قطعی برق در روزهای گرم و قطعی گاز در 

روزهـای سـرد سـال، بـر عملکـرد تولیدکننـدگان تاثیـر 

منفی داشته است. تولید پودر مسی در مجموعه ما 

با استفاده از کوره های زینترینگ انجام می شود که 

عمده انرژی مصرفی این کوره ها، برق است. طبیعتا 

اگـر بـرق مجموعـه حتی برای یک روز هم قطع شـود، 

تولیـد مـا در آن روز متوقـف خواهـد شـد و همین امر 

سبب کاهش ظرفیت تولید کلی مجموعه می شود. 

مشـخص اسـت کـه اگـر این اتفاق طی چندیـن روز یا 

هفتـه متوالـی رخ دهـد، نـه تنهـا فراینـد تولیـد بلکـه 

عملکرد تمامی قسمت های مجموعه تحت تاثیر قرار 

خواهـد گرفـت کـه منجـر بـه ضـرر و زیان هـای مالـی 

فراوانی برای ما می شود.

وی در خصـــوص اجـــرای طـــرح توسعـــه در ایـن 

شـرکت، عنـوان کـرد: برنامه هـای متنوعـی را در ایـن 

راستا در نظر گرفته ایم اما با توجه به شرایط اقتصادی 

حاکم بر کشور و عدم ثبات قیمت در بازار، قادر به 

انجـام آن هـا نیسـتیم. مـا مدت هـا اسـت کـه تصمیم 

داریم وسـعت مجموعه را در راسـتای افزایش میزان 

ظرفیـت تولیـد، گسـترش دهیـم. این در حالی اسـت 

کـه قیمـت آهـن آالت و مصالـح سـاختمانی روزانـه 

افزایـش می یابـد و ایـن افزایـش قیمـت فرصت تحقق 

چنین برنامه ای را از ما گرفته است.

مدیرعامـل شـرکت متالـورژی پـودر آذر در پایـان 

ضمن اشاره به لزوم حمایت دولت از تولیدکنندگان، 

خاطرنشان کرد:  وعده های مسئوالن کشور تنها در 

حـــد شعـــار اسـت و هیـــچ گاه جامـــه عمـل بـه آن هـا 

پوشـانده نمی شـود. بنابرایـن اگـر شـرایط بـه همیـن 

روال پیـش رود، واحدهـــای صنعتـــی بسیــــاری بـه 

سـمت تعطیلـی پیـش خواهنـد رفت و بر مشـکات 

اقتصادی جامعه نیز افزوده خواهد شد.

قیمت مس با توجه به نوسان نرخ 
ارز در داخل کشور دائما در حال 

تغییر است و هیچ ثبات قیمتی در 
بازار وجود ندارد
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پیشرفت صنعت روی به همت بخش خصوصی بوده است



سرب و روی

هفتهنامه

34
é 1400  اسفند ماه é 209  شماره 

مدیرعامـل شـرکت اطلـس روی زنجان گفـت: صنعت روی، تنها صنعتی اسـت کـه در اختیار بخـش خصوصی قـرار دارد و اگرچه 
قدمـت ایـن صنعـت به حدود 30 سـال در داخل کشـور برمی گردد اما خوشـبختانه طی سـالیان اخیر، شـاهد توسـعه و پیشـرفت 

چشمگیر این صنعت بوده ایم.

پیشرفت صنعت روی به همت بخش خصوصی 
بوده است

مدیرعامل شرکت اطلس روی زنجان:

عبدالله نوروزی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن«، اظهـار داشـت: 

بـه دنبـال افزایـش قیمـت گوگـرد و اسـید مصرفی، 

قیمـت تمــــام شـــده محصـــول نیـــز افزایـش پیـدا 

خواهـد کـرد و در ایـن شـرایط، تولیدکننـده قـادر 

نیسـت تـــا بـا هـر نوسـان قیمتـی نقدینگی خـود را 

افزایش دهد.

وی افزود: در واقع این مسـئله باعث می شـود 

کـه بـا توجـه بـه میـزان مالیات هـا و رشـد قیمت ها 

در بـازار، میـزان سـودی کـه تولیدکننـده می تواند 

بـه دسـت بیـاورد، هیـچ گاه افزایـش پیـدا نکنـد. 

یعنـی بـا توجـه بـه میـزان تـورم و مالیـات، حتـی با 

افزایش 10 برابری سرمایه  نیز سودی که  تولیدکننده 

مد نظر دارد، حاصل نخواهد شد. 

بانک ها حامی تولیدکنندگان نیستند  

مدیرعامل شـرکت اطلس روی زنجان در پاسـخ به 

ایـن ســـوال کـه بانک هـــا چـــه نقشـی در حمایـت از 

تولیدکننـدگان در راسـتای ضرردهـی کمتـر و تامیـن 

بخشی از نیاز مالی آن ها دارند، عنوان کرد: با بررسی 

وضعیـت صنعـت روی کشـور طـی 10 سـال گذشـته 

متوجه می شـویم که یک تولیدکننده با سـرمایه  دو تا 

سه میلیارد تومان در ماه، می توانست با تمام ظرفیت 

تولیـد خـود فعالیت کنـد اما  اکنون، شـرایط صنعت 

روی دیگـر ماننـد سـابق نیسـت و وضـع تحریم هـای 

گوناگون علیه کشـور، شـرایط نامطلوب اقتصادی و 

همچنیـن نوسـان نـرخ دالر باعث شـده اسـت فعاالن 

این صنعت با مشکات فراوانی مواجه شوند.

نـوروزی اضافـه کرد: قیمت گـذاری اکثر فلزات 

آهنـی و غیـر آهنـی در کشـور بـر اسـاس نـرخ دالر 

اسـت و بر همین اسـاس، یک تولیدکننده با گردش 

مالی ماهانه 30 تا 40 میلیارد تومان هم نمی تواند با 

تمـام ظرفیـت اسـمی خـود، محصـول تولیـد کنـد. 

زمانـی کـه تولیدکننـده بـا چنین گـردش مالـی برای 

دریافت وام از بانک اقدام می کند، میزان سـود 18 

تـا 20 درصـدی کـه بـرای تسـهیات اعطایـی در نظر 

گرفتـه شـده اسـت، بـه هیـچ وجـه بـرای تولیدکننده 

منطقی و به صرفه نیسـت؛ چراکه با وجود دریافت 

فـروش  محـل  از  توجهـی  قابـل  سـود  تسـهیات، 

تولیدکننـده  کـه  نمی آیـد  دسـت  بـه  محصـوالت 

را  تسـهیات  اقسـاط  آن،  از  اسـتفاده  بـا  بخواهـد 

پرداخت کند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز بانک مورد نظر 
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باید اقساط تسهیات خود را در زمان مقرر دریافت 

کند و در واقع توجهی به شـرایط تولیدکننده جهت 

بازپرداخت وام ندارد و به دنبال کسب سود و منافع 

خود است.

ظرفیت های درج شده در پروانه به روز نشده اند  

مدیرعامل شرکت اطلس روی زنجان در ارتباط با 

ظرفیـت تولیـد درج شـده در پروانـه بهره بـرداری ایـن 

شرکت، گفت: میزان ظرفیت تولید شرکت، دو هزار 

تن در سـال بوده اما عددی که در پروانه بهره برداری 

درج شـده، سـاالنه یک هزار و 200 تن اسـت. در واقع، 

وضعیـت عمده کارخانه هـای روی به همیـن صورت 

است و به عنوان مثال، کارخانه ای که میزان ظرفیت 

تولید درج شده در پروانه بهره برداری آن پنج هزار تن 

در سـال اسـت، بـه راحتـی توانایـی تولیـد 15 هـزار تـن 

محصول در سال را دارد.

وی خاطرنشـان کـرد: نکتـه مهمـی کـه در ایـن  

زمینـه وجـود دارد، ایـن اسـت که چون سـهمیه خاک 

معدنـی دولتی طبـق پروانه بهره برداری کـه از جانب 

وزارت صمت برای شرکت های فعال در صنعت روی 

صادر شـده اسـت محاسـبه می شـود، بنابراین وزارت 

صمت دیگر اقدام به افزایش رقم ظرفیت تولید ثبت 

شده در پروانه های بهره برداری نمی کند. چراکه اگر 

میـزان ظرفیـت تولیـد افزایـش یابـد، سـهمیه خـاک 

معدنـی بیشـتری بایـد بـه تولیدکننـده تعلق بگیـرد و 

وزارت صمـت همـواره از خـود در قبـال ایـن موضوع، 

مقاومت نشان می دهد؛ در حالی که در عمل، تمام 

کارخانه هـا بیشـتر از میـزان ظرفیتـی کـه در پروانـه 

بهره بـردای آن هـا درج شـده اسـت، محصـول تولیـد 

می کننـد. اکثـر تولیدکننـدگان صنعـت روی، مـواد 

معدنـی مـورد نیـاز خـود را از معـادن خصوصی و یـا از 

تامیـن  ترکیـه  ماننـد  از کشـورهایی  واردات  طریـق 

بزرگ تریـن  و  مهم تریـن  از  یکـی  چراکـه  می کننـد. 

معـادن محتـوی روی در کشـور کـه مجتمـع سـرب و 

روی و باریـت مهدی آبـاد اسـت، در انحصـار دولـت 

بـوده و متاسـفانه بـرای اسـتخراج مواد معدنـی از این 

معـدن، سـرمایه گذاری بـه موقـع و الزم انجـام نشـده 

اسـت و از آنجایـی کـه دولـت بـر این مجتمع معدنی 

تملـک دارد، میـزان ذخایـر ایـن معـدن حتـی کمتـر از 

20درصد ظرفیت اسمی تولیدکنندگان صنعت روی 

را هم نمی تواند پاسخگو باشد. 

ایـن فعـال صنعتـی در ادامه مطرح کرد: صنعت 

بخـش  اختیـار  در  کـه  اسـت  صنعتـی  تنهـا  روی 

خصوصی قرار دارد و در مقایسه با سایر فلزات رنگین 

تقریبا نوپا بوده است. اگرچه قدمت این صنعت به 

30 تـا 32 سـال قبـل برمی گـردد، امـا نسـبت بـه سـایر 

صنایع که در اختیار دولت هستند، رشد و پیشرفت 

چشمگیری طی این سال ها داشته است. 

صادرات خاک سولفیدی به علت نبود   

تکنولوژی جدید 

نوروزی در ارتباط با صادرات خاک معدنی روی، 

اظهـار کـرد: در حـال حاضـر، صـادرات خـاک روی 

اکسیدی در کشور وجود ندارد زیرا اکثر شرکت های 

داخلی، تولید خود را بر پایه استفاده از خاک معدنی 

اکسـیدی تعریـف کرده انـد. تنهـا بخشـی از خـاک 

معدنی سـولفیدی استخراج شـده صادر می شود که 

دلیـل آن نیـز، نبـود تکنولـوژی فـرآوری این نـوع خاک 

است. شرکت ذوب روی بافق، تنها شرکتی است که 

در داخـل کشـور از خـاک معدنـی سـولفیدی بـرای 

تولیـد محصـول اسـتفاده می کنـد و ایـن مجموعـه 

حـوزه  در  مسـتقل،  معـدن  یـک  داشـتن  بـر  عـاوه  

صادرات نیز فعال است. 

تقریبا 50 درصد تولید را از دست دادیم  

این تولیدکننده شمش روی در خصوص فعالیت 

در حـوزه صـادرات، اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه میـزان 

ظرفیت تولید شرکت و همچنین اهمیت تامین نیاز 

بـازار داخلـی کشـور، تاکنـون اقـدام خاصـی در حـوزه 

صـادرات انجـام نداده ایـم. حـدود 50 درصـد تولیـد 

خـود را طـی دو تـا سـه سـال اخیـر بـه دالیـل مختلـف 

همچون چالش های تامین مواد اولیه، تحریم و صادر 

بـا قیمـت مناسـب، از دسـت  نکـردن شـمش روی 

دادیـم. دولـت با تعیین انـواع نرخ دالر تحت عناوین 

نیمایـی، سـنا، آزاد و... فقـط بـه نابـودی تولیدکننـده 

کمک کرده و این مسئله تنها به سود دولت است. با 

توجـه به شـرایط اقتصـادی حاکم بر کشـور، نمی توان 

خرید را بر مبنای دالر نیمایی تعریف کرد و خرید بر 

زمانی که تولیدکننده با چنین گردش 
مالی برای دریافت وام از بانک 

اقدام می کند، میزان سود 18 تا 20 
درصدی که برای تسهیالت اعطایی 

در نظر گرفته شده است، به هیچ وجه 
برای تولیدکننده منطقی و به صرفه 

نیست؛ چراکه با وجود دریافت 
تسهیالت، سود قابل توجهی از محل 
فروش محصوالت به دست نمی آید 
که تولیدکننده بخواهد با استفاده از 

آن، اقساط تسهیالت را پرداخت کند
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اسـاس قیمـت نـرخ آزاد دالر و حتـی دو تـا سـه برابـر 

بیشتر از آن انجام می شود. 

وی تصریح کرد: در واقع، فروش محصول بر پایه 

نرخ مصوب نیمایی و تولید آن بر اساس نرخ آزاد دالر 

بوده و این تفاوت قیمت، کاما به نفع دولت است.

افول صادرات در شرایط تحریمی  

مدیرعامـل شـرکت اطلـس روی زنجان در پاسـخ 

به سوال خبرنگار »فلزات آناین« مبنی بر اینکه آیا 

رفـع تحریم هـا بـه نفـع تولیدکننـدگان خواهـد بـود یا 

خیــــر، تصریــــح کـرد: رفــــع تحریم هـــا هـــم بـه نفـع 

تولیدکننـدگان و هـم صادرکننـدگان خواهـد بـود. از 

سـال 1397 کـه اعـام شـد صـادرات توسـط بخـش 

خصوصی ممنوع شـده اسـت و فقط تولیدکنندگان 

مجوز فعالیت در حوزه صادرات را دارند، بزرگ ترین 

چالشـی کـه پـس از اعمـال ایـن تصمیـم جنجالـی به 

وجـود آمـد، حـذف تاجران به نام و شـناخته شـده ای 

بـود کـه با تولیدکننـدگان روابط تجاری داشـتند. به 

دنبال این امر، تولیدکنندگان بسـیاری از مشـتریان 

ثابـت خـود را از دسـت دادنـد و ناچـار هسـتند برای 

دنبـال  بـه  تحریم هـا،  زدن  دور  بـا  خـود  صـادرات، 

جـذب خریـدار خارجی و مطمئن باشـند. همچنین 

تولیدکننده باید محصول را با نام تجاری خود صادر 

کند و ارز حاصل از صادرات را در سـامانه  نیما وارد 

کنـــد. بـه طــــور کلـی، صــــادرات در شرایطــــی کـه 

تحریم هـای اقتصـادی گوناگـون علیـه کشـور وضـع 

شـده، بـا معضـات گوناگونـی روبه رو اسـت و آسـان 

انجام نمی  شود.

ایـن فعــــال صنعتـــی ادامـــه داد: بسیـــاری از 

تولیدکنندگان اقدام به ثبت یک شرکت با نام خود 

در کشـورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی 

کرده انـد و محصـوالت خـود را از مبـدا بـا نام تجاری 

خود به همان شـرکت ثبت شـده در خارج از کشـور 

صـادر می کننـد و از طریـق آن شـرکت بـه مشـتریان 

خارجـی می فروشـند. بـا توجـه به اینکه تولیدکننده 

بایـد اقـدام بـه جـذب مشـتری در کشـورهای هدف 

کند، طی کردن این فرایند بسـیار پیچیده و دشـوار 

اسـت. بسـیاری از مشـتریان خارجـی بـه دلیل وضع 

تحریم هـا علیـه کشـور، از برقـراری روابـط تجـاری بـا 

ایـــران امتنـــاع می ورزنـد. مهم تریـــن علـت تمایـل 

نداشتن مشتریان خارجی از داشتن روابط تجاری با 

ایـران نیـز ایـن اسـت کـه در صـورت انجـام ایـن امـر، 

ثبـت  آمریـکا  لیسـت تحریـم کشـور  آن هـا در  نـام 

خواهد شد.

عمده ماشین آالت مورد استفاده ساخت   

داخل هستند

نـوروزی در ارتبـاط بـا مشـتریان محصـوالت ایـن 

شرکت، بیان کرد: روی در تولید محصوالت بسیاری 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد اما بیشـترین کاربـرد آن 

در تولیـد زامـاک، برنـج، فوالدهـای گالوانیـزه مـورد 

اسـتفاده در دکل هـای بـرق، رنگ و همچنین صنعت 

خودروسازی است. 

وی در مـورد فراینـد تولیـد شـرکت اطلـس روی 

زنجــــان، توضیــــح داد: شمـــش روی خـــام در ایـــن 

شرکت به صورت ورق تولید می شود. مجوزی که 

ایـن شـرکت بـرای تولیـد از وزارت صمـت دریافـت 

ثبـت شـده  بـه عنـوان »تولیـد ورق روی«  کـرده، 

اسـت امـا نکتـه حائـز اهمیتـی کـه وجـود دارد ایـن 

اسـت که در تمام شـرکت های تولیدکننده شـمش 

یـا ورق روی، ورق در ابتـدا بـا اسـتفاده از سیسـتم 

الکترولیـــز تولیـــد می شـــود و چـــون ما از ابتـــدای 

فعالیـت مجموعـه، بـرای مشـتریان خـود ورق روی 

تولیـد می کردیـم، در ایـن واحـد کـوره ذوب نصـب 

نکردیـم تـا بـا قـرار دادن ایـن ورقه هـا در داخـل آن، 

اقدام به تولید شمش روی کنیم. 

مدیرعامل شرکت اطلس روی زنجان در پاسخ به 

این سـوال که ماشـین آالت مورد اسـتفاده برای تولید 

محصـول را از چـه منابعی تامین کرده اید، بیـان کرد: 

بـه جـز دسـتگاه های کمپرسـور بـرق کـه تخصصـی 

هسـتند و در مواقعـی کـه ترانس هـای قـدرت کـه در 

اصطـاح نیـز به عنـوان ترانس هـای الکترولیـز از آن ها 

یـاد می شـود، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، سـایر 

تجهیزات عمدتا ساخت داخل هستند.

ایـن فعـــال صنعـــت روی در ادامـه بـه چالـش 

تامیـن قطعـات یدکـی ماشـین آالت خارجـی اشـاره 

کـرد و گفـــت: ایـن امـر کامـا طبیعـی اسـت کـه 

قطعـات موجـــود در تجهیـزات و دسـتگاه ها دچـار 

مشـکل شونـــد و یا به طور کلی از کار بیفتند و ما 

شـویم.  مشـکل  دچـار  یدکـی  قطعـات  تامیـــن  در 

افزایـــش 20 برابـــری قیمــــت این قطعات و شـرایط 

سخــــت تامیــــن آن هــــا بـه دلیـــل شـدت گرفتـن 

تحریم هـا، از دیگـر مشـکاتی اسـت کـه مـا در ایـن 

زمینه با آن ها مواجه هستیم. 
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نایـب رئیـس انجمـن مس ایران گفـت: علی رغم اهمیت اکتشـاف در حوزه معـدن و پتانسـیل های بخش خصوصـی در این زمینه، 
متاسـفانه طـی سـالیان اخیر، اقدامـات الزم به منظور توسـعه عملیات های اکتشـافی و اسـتفاده از توانایی بخـش خصوصی انجام 

نشده است و دولت باید نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.

توان بالقوه بخش خصوصی در اکتشاف معدن
نایب رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد:

کـورش شـعبانی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنایـن«، اظهـار داشـت: 

اکتشاف، پایه و اساس معدن کاری در سراسر جهان 

است که بخش خصوصی کشور طی سالیان اخیر، 

حضـور موثـری در ایـن زمینـه داشـته اسـت. اگرچـه 

دولت، متولی اصلی بخش معدن در کشور است و 

عملیات های مختلف معدنی با نظارت سازمان های 

مربوطـه ماننـد ایمیـدرو، زمین شناسـی و... انجـام 

می شـود امـا بخـش خصوصی تمـام تاش خـود را به 

منظـور حضـور چشـمگیر در زمینه اکتشـاف به کار 

گرفته است.

وی افـــزود: نداشتـــن توجـــه الزم بـه فعالیـــت 

اکتشـافی بخـش خصوصی، ضعـف و چالـش بزرگی 

است که در بخش معدن وجود دارد. چراکه حضور 

بخـــش خصوصــــی توانمنــــد در زمینـــه اکتشـــاف 

می توانـد کمـک شـایانی بـه صنعـت معـدن داشـته 

باشـد و بنابرایـن بایـد زمینه هـای الزم جهـت حضور 

هرچـه بیشـتر و پررنگ تـر ایـن بخـش در اکتشـاف 

فراهم شود.

نایب رئیس انجمن مس ایران در ادامه بیان کرد: 

تامین امنیت اقتصادی جهت سرمایه گذاری بخش 

خصوصی به همراه تهیه زیرسـاخت های الزم جهت 

عملیات اکتشاف، ازجمله اقدامات مهمی است که 

بایـد در دسـتور کار مسـئوالن مرتبـط قـرار بگیـرد. 

عاوه براین، باید در جهت رفع چالش های موجود در 

حـوزه معـدن ماننـد معارضین محلی، حقـوق دولتی 

معادن، مسائل زیست محیطی و... حمایت های الزم 

از بخش خصوصی انجام شود تا آن ها با خیالی آسوده 

باشـند.  داشـته  فعالیـت  زمینـه  ایـن  در  بتواننـد 

عاقمندان بسـیاری جهت سـرمایه گذاری در حوزه 

معـدن و عملیات هـای مختلـف معدنـی همچـون 

اکتشــــاف اعـام آمادگــــی کرده انــــد کـه بـــه خاطـر 

چالش هـای یـاد شـده، بـه مـرور زمـان اشـتیاق خـود را 

جهت حضور در این عرصه از دست داده اند.

نبود امکان ثبت و صدور الکترونیک   

مجوزهای معدنی

شـعبانی ضمـن اشـاره بـه به  روزرسـانی نشـدن 

سامانه کاداستر، عنوان کرد: متاسفانه طی سالیان 

اخیــــر، آن طـــور کـــه بایـد بـه عملیـات اکتشـاف بـه 

عنوان پایه و اساس فرایند تامین خوراک بسیاری از 

صنایـع کشـور، توجـه نشـده اسـت و متولیـان بخش 

در  را  خـــود  ذهنیـــت  تمـــام  معـــدن،  و  صنعـــت 

بهره بـرداری از معـادن و تولیـد مواد معدنی متمرکز 

سـاخته اند و عملیــات اکتشـاف به نوعـــی مغفـــول 
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باقـی مانـــده اســــت. بـرای مثــــال، کاداستــــر نــــام 

سامانه ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بـه منظـور ثبـت و صدور مجوزهـای معدنی در نظر 

گرفتـه اسـت و اگـر شـخصی تمایـل بـه فعالیـت در 

زمینـه اکتشـاف داشـته باشـد، بایـد ابتـدا از طریـق 

ثبت نـام در ایـن سـامانه اقدام کنـد. جالب اینکه از 

20 شـهریور ماه سـال جاری، این سـامانه از دسـترس 

ثبـــت و درخواسـت  امـکان  و  اســـت  خـارج شـده 

مختلـف  عملیات هـای  بـرای  مجـوزی  هیچگونـه 

معدنی مانند اکتشـاف وجود ندارد. سـوال اساسی 

کـه در ایـن زمینـه مطرح می شـود این اسـت که چرا 

بایـد ثبـت و صـدور مجوزهـای معدنـی در حـدود 

6مـاه، تنهـا به دلیل مشـکات فنـی و نرم افـزاری به 

تعویـق بیفتـد و ایـن در حالـی اسـت کـه هنـوز زمـان 

دقیق رفع نقص های موجود نیز مشخص نیست!

وی در همیـن راسـتا اضافـه کـرد: طـرح تعریـف 

پهنه هـای معدنـی در سـال 1391 بـا هـدف تسـریع در 

شناسـایی و پی جویـی پهنه هــــای مختلـف توسـط 

وزارتخانه وقت به اجرا درآمد و 317 پهنه معدنی به 

معـادن  قالـب  وسـعت 926 هزارکیلومتـر مربـع در 

بزرگ مقیـاس شناسـایی شـدند. در حـال حاضـر، بـا 

گذشـت حـدود 9 سـال از اجـرای ایـن طـرح، برخـی از 

پهنه های معدنی همچنان آزادسازی نشده است؛ در 

حالی که امکان اکتشاف توسط سازمان های دولتی، 

بخـش خصوصـی و همچنین خصولتـی وجـود دارد و 

متاسـفانه مـا نتوانسـته ایم بـه درسـتی از برنامه هـا و 

اهدافـی کـه در ایـن طـرح تعریـف کرده ایم، اسـتفاده 

کنیم. بر همیــن اساس، می توان گفت معدن کشور، 

نیازمنـد برنامه ریـزی دقیـق و منسـجم و همچنیـن 

حمایت های الزم از جانــب دولــت در بحث اکتشـــاف 

اســــت و حضــــور فعـــاالن بخـش خصوصـی در ایـــن 

زمینــه می توانــد تاثیر بسزایی داشته باشد.

نیازمنـد به روزرسـانی تجهیـزات   

اکتشـافی هسـتیم

ایـن فعـال معدنـی در ادامه به بررسـی وضعیت 

تجهیزات و دستگاه های موجود در زمینه اکتشاف 

پرداخت و تصریح کرد: با توجه به کمیت و کیفیت 

تجهیزات و دستگاه های اکتشافی موجود در داخل 

کشـور، نیاز اسـت تا با واردات تجهیزات مورد نیاز 

در ایـن زمینـه ماننـد انـواع دسـتگاه های حفـاری و 

ژئوفیزیکـی، دانـش و تکنولـوژی اکتشـاف در داخـل 

کشور به  روزرسانی شود تا شاهد توسعه و پیشرفت 

هرچـه سریع تــــر ایــــن حـــوزه باشیـــم. خوشـبختانه 

گام هــــای مثبتــــی در راستـــای بومی ســـازی ایـن 

تجهیزات برداشـته شـده اسـت و برای اولین بار در 

داخل کشـور، مجموعه ای در اسـتان البرز اقدام به 

ساخت دستگاه های حفاری از عمق 700 تا یک هزار 

متـر کـرده اسـت. ذکـر این نکته حائز اهمیت اسـت 

کـه اگـر زیرسـاخت های الزم جهت اکتشـاف فراهم 

شـــود و حمایت هـــای مناســــب از سرمایـــه گذاران 

بخش خصوصی در این زمینه به عمل آید، چالش ها 

و کاستی های موجود در خصوص تجهیزات نیز به 

راحتـی قابـل حـل خواهـد بـود و امیـدوار هسـتیم 

سـازمان ها و شـرکت های مختلـف ماننـد ایمیـدرو، 

تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران و ...، اقدامـات 

موثری را در این زمینه انجام دهند تا شاهد سرعت 

بیشـتری در به روزرسـانی تجهیـزات و دسـتگاه های 

اکتشافی موجود داخل کشور باشیم.

شـعبانی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت اکتشـاف در 

کشورهـــای مطـــرح معـــدنی، اذعـــان کـــرد: کانادا، 

اسـترالیا، ایـاالت متحـده آمریـکا، برزیـــل و هنـــد از 

کشـورهای پیشـــرو در حـــوزه معـــدن هستنــــد کـه 

اقدامـات گسـترده ای را در زمینـه اکتشـاف انجـام 

داده اند اما با توجه به امکانات و شـرایط موجود در 

معـادن کشـور، نمی تـوان مقایسـه خاصـی را در ایـن 

زمینه با سایر نقاط جهان انجام داد. خوشبختانه 60 

تـا 70 درصـد پوشـش اراضـی ایران، رخ نمون اسـت و 

مـا می توانیـم عملیات هـای مختلـف معدنـی را بـا 

سرعت بیشتری نسبت به کشوری مانند کانادا که 

بخـش عمـده ای از اراضـی آن پوشـیده اسـت و بـرای 

دستیــــابی بــــه سـنگ معــــدنی مـــورد نیـاز خـود بـا 

چالش هـای بسـیاری مواجـه اســـت، انجـــام دهیـم. 

اگرچــــه بایــــد گفــــت بــــا توجــــه به تـــوان علمی و 

سـرمایه گذاری انجـام شـده در زمینـه اکتشـاف، مـا 

می توانیـم از دانـش متخصصان و کارشناسـان خبره 

خارجـی جهـت آشـنایی بـا تکنولـوژی روز دنیـا نیـز 

استفاده کنیم.

میزان اکتشاف معدنی ناچیز است  

وی در ادامـه بـه برخـی چالش هـای موجـود در 

زمینه اکتشـاف اشـاره کرد و گفت: پس از اسـتعام 

جهـت اجـرای عملیـات اکتشـاف از سـازمان منابـع 

طبیعـی یـک اسـتان، بـا 100 درصـد ایـن اسـتعام ها 

مخالفـت می شـود و ایـن سـازمان در کمال تعجب با 

استعام اکتشاف حدود 160 تا 170 پهینه معدنی در 

یک بازه زمانی مشخص، مخالفت کامل می کند. در 

حالی که ما برای تامین خوراک و مواد اولیه بسیاری 

از صنایـع کشـور، بـه اکتشـاف و در نهایت اسـتخراج 

سـنگ معدنـی نیازمنـد هسـتیم امـا متاسـفانه گویـا 

تمایلی به کشف چنین سرمایه هایی وجود ندارد. از 

سـوی دیگـر، عملیات هـای مختلف معدنی تنهـا در 

حـدود 50 هـزار کیلومتـر مربـع معـادل 0.3 درصـد از 

مسـاحت کل کشـور در حـال اجـرا اسـت و بـا وجـود 

چنیـن حجـم اندکـی از معـدن کاری، بـاز هـم موانـع 

بسـیاری را پیـش پـای معـدن کاران ایجـاد می کننـد و 

اجازه فعالیت آزادانه  رابه آن ها نمی دهند.

نایـب رئیـس انجمـن مـس ایـران در پایـان یـادآور 

شد: دولت و مسئوالن باید شرایط و مسیر اکتشاف 

در داخـل کشـور را هموارتـر کننـد و طبـق مـاده 24 

مکــــرر قانــــون معــــادن، همکاری هــــای الزم را بــــا 

معــــدن کاران داشته باشنـــد تا فعــــاالن این حــــوزه، 

ذهنیـت خـود را بـه دور از هرگونه حواشـی، متمرکز 

عملیات اکتشاف کنند.

باید در جهت رفع چالش های موجود 
در حوزه معدن مانند معارضین 

محلی، حقوق دولتی معادن، مسائل 
زیست محیطی و... حمایت های الزم 

از بخش خصوصی انجام شود تا 
آن ها با خیالی آسوده بتوانند در این 

زمینه فعالیت داشته باشند



تحلیـــل

هفتهنامه

42
é 1400  اسفند ماه é 209  شماره 

تحلیـــل



تحلیـــل

هفتهنامه

43
 é شماره  é 209 اسفند ماه 1400

رشد 79 درصدی درآمد 11 ماهه »فباهنر«

رشد تولید و افت درآمد »فایرا« در بهمن ماه

رکوردشکنی فوالد خراسان در کسب درآمد ماهانه
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شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال 1400 موفق شـد با کسـب 48 هـزار و 866 میلیـارد و 316 میلیـون ریال درآمد 
از فـروش 30 هـزار و 960 تـن محصـول در بازارهـای داخلـی و صادراتـی و همچنیـن ارائه خدمـات در زمینه محصوالت مسـی و 

آلیاژی، رشد بیش از 79 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

رشد 79 درصدی درآمد 11 ماهه »فباهنر«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آناین«، عملکرد 11 ماهه سال جاری شرکت 

صنایـع مـس شـهید باهنـر نشـان می دهـد تولیـد و 

صادرات محصوالت مسـی و آلیاژی در این شـرکت 

نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال گذشـته با رشـد 

قابل توجهی همراه بوده است.

رشد 18 درصدی تولید مقاطع مسی  

نمـودار 1 نشـان می دهـد که شـرکت صنایع مس 

شـهید باهنـر در 11 مـاه سـال 1400 توانسـته اسـت 

چهارهـزار و 220 تـن لولـه مسـی تولیـد کنـد کـه در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 28 درصد افزایش 

داشـته اسـت. این شـرکت در 11 ماه سـال 1399 موفق 

به تولید سه هزار و 300 تن لوله مسی شده بود.

»فباهنر« در 11 ماه سال جاری توانست دو هزار 

و 682 تـن مقاطـع مسـی تولیـد کند که این میـزان در 

مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل، نشـان از رشـد 

18درصدی دارد. این شرکت در 11 ماه سال گذشته، 

دو هزار و 258 تن مقاطع مسی تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه امسال موفق 

شـد هفت هزار و 754 تن تسـمه و ورق مسـی تولید 

کند که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

1399، 22 درصد رشـد داشـته اسـت. این شـرکت در 

11 مـاه سـال پیـش، 6 هـزار و 328 تـن تسـمه و ورق 

مسی تولید کرده بود.

»فباهنـر« در 11 مـاه سـال 1400، 671 تـن لولـه 

برنجـی تولیـد کـرده اسـت کـه ایـن میزان نسـبت به 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، رشـد 16 درصـدی را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال قبـل، 

موفق به تولید 575 تن لوله برنجی شده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال 

جـاری، هشـت هـزار و 116 تـن مقاطـع برنجـی تولیـد 

کـرد که نسـبت به مدت مشـابه سـال پیـش، حاکی 

از رشد 11 درصدی است. این شرکت در 11 ماه سال 

1399، توانسـته بـود هفـت هـزار و 265 تـن مقاطـع 

برنجی تولید کند.

امسـال  مـاه  باهنـر در 11  شـرکت مـس شـهید 

توانست 9 هزار و 236 تن تسمه و ورق برنجی تولید 

کنـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال قبـل، 10 هـزار و 
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تن

1400ماه سال 11میزان تولید محصوالت شرکت صنایع  مس شهید باهنر در -1نمودار 
لوله مسی مقاطع مسی تسمه و ورق مسی مقاطع برنجی تسمه و ورق برنجی لوله برنجی مجموع

284تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید »فباهنر« در 11 ماه سال 1400 به 

32 هزار و 497 تن محصول رسـید که این میزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 8 درصد رشد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در 11 ماه سـال گذشـته، 

توانسـته بـود در مجمـوع 30 هـزار و 10 تـن محصـول 

تولید کند.

فروش صادراتی »فباهنر« 231 درصد   

افزایش یافت

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت صنایـع 

مـس شـهید باهنـر در 11 مـاه سـال 1400 توانسـته 

اسـت یـک هـزار و 55 تـن لولـه مسـی را در بـازار 

داخلـی بـه فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در 11 مـاه 

سـال 1399، یـک هـزار و 160 تـن لولـه مسـی در بـازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال جاری 

موفق به فروش یک هزار و 800 تن مقاطع مسـی در 

بازار داخلی شـد که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال پیش، 26 درصد رشد را نشان می دهد. 

ایـن شرکــــت در 11 مـاه ســــال گذشتـــه، یـک هـزار و 

423تن مقاطع مسـی در بـــازار داخلــــی به فــــروش 

رسانده بود.

»فباهنر« در 11 ماه امسـال توانسـت چهار هزار 

و 976 تـن تسـمه و ورق مسـی را در بـازار داخلـی بـه 

فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال پیـش، 

پنج هـزار و 555 تـن تسـمه و ورق مسـی در بـازار 

داخلی فروخته بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر موفق شـد در 

11مـاه سـال 1400، 446 تـن لولـه برنجـی را در بـازار 

داخلـی بفروشـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 1399، 

449 تن لوله برنجی به فروش رسانده بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه سال جاری، 

پنـج هـزار و 40 تـن مقاطع برنجـی را در بازار داخلی 

فروخت. این شـرکت در 11 ماه سـال قبل، پنج هزار 

و 156 تـن مقاطـع برنجـی را در بازار داخلی معامله 

کرده بود.

»فباهنـر« در 11 مـاه امسـال موفـق بـه فـروش 

دوهـزار و 758 تـن تسـمه و ورق برنجـی در بـازار 

 1399 سـال  مـاه   11 در  شـرکت  ایـن  شـد.  داخلـی 

توانسته بود سه هزار و 258 تن تسمه و ورق برنجی 

را در بازار داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال 

1400، 16 هـزار و 75 تـن محصـول را در بـازار داخلی به 

فروش رساند. این شرکت در 11 ماه سال قبل، 17هزار 

و 169 تن محصول در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال جاری، 

یـک هــــزار و 89 تــــن لولــــه مسـی را روانـه بازارهـای 

صادراتـی کـرد کـه این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال پیش، رشـد 52 درصدی داشـته اسـت. 

ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال گذشـته، 688 تـن لولـه 

مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

»فباهنـر« در 11 مـاه امسـال توانسـت 464 تـن 

مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش 

برسـاند که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبل، 171 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

شرکت صنایع مس شهید باهنر 
در 11 ماه سال 1400 توانسته 
است چهارهزار و 220 تن لوله 

مسی تولید کند که در مقایسه با 
مدت مشابه سال پیش، 28 درصد 

افزایش داشته است
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در 11 ماه سال 1399، موفق به فروش 171 تن مقاطع 

مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 11 ماه سال 

1400 موفـق شـد یـک هـزار و 768 تـن تسـمه و ورق 

مسی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند که 

سـال  مـدت مشـابه  بـا  میـزان در هم سـنجی  ایـن 

پیـش، از رشـد یـک هـزار و 162 درصـدی برخـوردار 

بـوده اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 1399، 140 

صادراتـی  بازارهـای  در  مسـی  ورق  و  تسـمه  تـن 

فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در 11 ماه سال جاری، یک 

هـزار و 12 تـن محصوالت آلیـاژی در بازارهای صادراتی 

فروخت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل، 227 درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در 

11 ماه سـال 1399، موفق به فروش 309 تن محصوالت 

آلیاژی در بازارهای صادراتی شده بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایـع مـس 

شهید باهنر در 11 ماه امسال به چهار هزار و 333تن 

رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشـته، حاکـی از رشـد 231 درصـدی اسـت. ایـن 

شـرکت در 11 ماه سـال پیش توانسـته بود یک هزار و 

308 تن محصول روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنین »فباهنر« در 11 ماه سال 1400 توانست 

10 هزار و 552 تن محصول خدماتی در زمینه انواع 

محصـــوالت مســـی و آلیـــاژی عرضـــه کنـد کـه ایـن 

میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2درصد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال 

1399، 10 هزار و 319 تن محصول ذیل ارائه خدمات، 

عرضه کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

11ماه سـال جاری به 30 هزار و 960 تن رسـیده اسـت 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 

7درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 11 مـاه 

سـال 1399 توانسـته بود 28 هزار و 796 تن محصول 

را به فروش رساند.

رشد 99 درصدی درآمد حاصل از ارائه خدمات   

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در 11 ماه سال 1400 

و  میلیـارد  و 461  هـزار  دو  درآمـد  اسـت  توانسـته 

بـازار  510میلیـون ریالـی از فـروش لولـه مسـی در 

داخلی به دست آورد که در مقایسه با مدت مشابه 

سـال قبـل، 44 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن 

شرکت در 11 ماه سال 1399، یک هزار و 707میلیارد 

و 681میلیـون ریـال درآمـد از فـروش لولـه مسـی در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در 11 مـاه سـال جـاری 

موفـق بـه کسـب درآمـد چهـار هـزار و 276 میلیـارد و 

90میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع مسـی در بـازار 

داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیـش، 115 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در 11 ماه سال گذشته، یک هزار و 983میلیارد 

و 995میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسـی در 

بازار داخلی به دست آورده بود.

اسـت  توانسـته  امسـال  مـاه   11 در  »فباهنـر« 

13هـزار و 377 میلیـارد و 913 میلیـون ریال درآمد از 

فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار داخلـی کسـب 

کنـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

1399، 46 درصد افزایش یافته است. این شرکت در 

11 ماه سال قبل، 9 هزار و 163 میلیارد و 406 میلیون 

ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بـازار 

داخلی کسب کرده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال 

1400، موفق به کسب درآمد یک هزار و 365میلیارد 

و 22 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 112 درصـد رشـد را نشـان 

می دهد. این شرکت در 11 ماه سال گذشته توانسته 

بـود درآمـد 642 میلیـارد و 318 میلیـون ریالـی از 

فروش لوله برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شـرکت مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال جاری، 

هشت هزار و 210 میلیارد و 841 میلیون ریال درآمد 

از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسـب کرد 

کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 

قبل، 53 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت 

در 11 مـاه سـال 1399، پنـج هـزار و 367 میلیـارد و 

655میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع برنجی در 

بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنـر« در 11 مـاه امسـال موفـق بـه کسـب 

درآمد 6 هزار و 263 میلیارد و 304 میلیون ریالی از 

فروش تسـمه و ورق برنجی در بازار داخلی شـد که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

40درصد افزایش داشته است. این شرکت در 11ماه 

سـال گذشـته توانسـته بود چهار هزار و 468 میلیارد 

و 428 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش تسـمه و ورق 

برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال 

1400، 35 هـزار و 954 میلیـارد و 680 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش محصـوالت خود در بازار داخلی به 

دســـت آورد که این میــــزان در مقایســـه با مــــدت 

مشـابه سـال قبل، 54 درصد رشـد را نشان می دهد. 

ایـــن شرکــــت در 11 مــــاه ســــال 1399، 23 هـزار و 

347میلیارد و 241 میلیون درآمد از فروش محصوالت 

خود در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال جاری   
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1400ماه سال 11مبلغ فروش محصوالت شرکت صنایع  مس شهید باهنر در -3نمودار 
لوله مسی مقاطع مسی تسمه و ورق مسی مقاطع برنجی تسمه و ورق برنجی لوله برنجی مجموع

توانسـت دو هـزار و 508 میلیـارد و 154 میلیـون 

ریــــال درآمــــد از فــــروش لولـــه مسی در بازارهای 

صادراتی کسب کنــد که این میــزان در مقایســه با 

مـدت مشـابه سـال گذشـته، 126 درصـد رشـد را 

نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال پیـش، 

یـک هـزار و 108 میلیـارد و 433 میلیـون ریال درآمد 

از فـروش لولـه مسـی در بازارهـای صادراتی کسـب 

کرده بود.

»فباهنر« در 11 ماه امسال، یک هزار و 70میلیارد 

و 355 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطع مسـی 

در بازارهـای صادراتـی بـه دسـت آورد کـه این میزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 320 درصد رشد 

را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11مـاه سـال 1399 

موفـق بـه کسـب درآمـد 254میلیـارد و 420 میلیـون 

ریالی از فروش مقاطع مسـی در بازارهای صادراتی 

شده بود.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال 

1400 درآمـد چهـار هـزار و 83 میلیارد و 675 میلیون 

ریالـی از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای 

صادراتی کسب کرد که این میزان در هم سنجی با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، نشـان از رشـد دو هـزار و 

سـال  مـاه  در 11  شـرکت  ایـن  دارد.  درصـدی   157

گذشـته، 180 میلیـارد و 927 میلیـون ریـال درآمـد از 

تسـمه و ورق مسـی در بازارهای صادراتی به دسـت 

آورده بود.

شـرکت مس شـهید باهنر در 11 ماه سـال جاری، 

توانسـت یـک هـزار و 411 میلیـارد و 26 میلیـون ریال 

درآمد از فروش صادراتی محصوالت آلیاژی داشته 

باشد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 

ایـن   . را نشـان می دهـد  1399، 285 درصـد رشـد 

شرکت در 11 ماه سال قبل، 366 میلیارد و 574میلیون 

ریال درآمد از فروش محصوالت آلیاژی در بازارهای 

صادراتی به دست آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

11مـاه امسـال بـه 9 هـزار و 73 میلیـارد و 210 میلیـون 

ریـال رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت 

نشـان  را  مشـابه سـال گذشـته، 375 درصـد رشـد 

می دهـد. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال پیـش توانسـته 

بود یک هزار و 910 میلیارد و 354 میلیون ریال درآمد 

از فروش صادراتی محصوالت خود کسب کند.

همچنیـن شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در 

11مـــــاه ســــال 1400، ســــه هــــزار و 838 میلیــــارد و 

426میلیون تومان درآمد از ارائه خدمات در زمینه 

محصـــوالت مسـی و آلیـاژی کسـب کـرد کـه ایـن 

میـــزان در هــــم سنجی با مـــدت مشابه سال 1399، 

نشان از رشد 99 درصدی دارد. این شرکت در 11ماه 

سـال قبـل، یـک هـزار و 926 میلیـارد و 485 میلیـون 

ریال درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

شـهید باهنـر در 11 مـاه سـال جـاری بـه 48 هـزار و 

866میلیـارد و 316 میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه 

ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

ایـن  نشـان می دهـد.  را  رشـد  از 79 درصـد  بیـش 

شـرکت در 11 ماه سـال پیش توانسـته بود 27 هزار و 

184 میلیارد و 80 میلیون ریال درآمد کسب کند.

مجموع فروش شرکت مس شهید 
باهنر در 11 ماه سال جاری به 30 

هزار و 960 تن رسیده است که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 7 درصد رشد داشته است



تحلیـــل

هفتهنامه

48
é 1400  اسفند ماه é 209  شماره 

شـرکت فـوالد خراسـان توانسـت بـا وجـود قطعـی گاز در زمسـتان توانسـت بـا 
بازاریابی های حساب شـده خـود در بازارهـای داخلی و جهانی، در بهمن ماه امسـال 
12 هـزار و 755 میلیـارد ریـال درآمد کسـب کند که ایـن میزان درآمـد ماهانه برای 

فوالد خراسان بی سابقه و به نوعی رکوردشکنی بوده است.

رکوردشکنی فوالد خراسان در کسب 
درآمد ماهانه

طی بهمن ماه امسال رقم خورد؛

»فخاس« 1.2 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد  

ماه، در بخش فروش عملکرد خیره کننده ای از خود 

بـر جـای بگـذارد و بـا صـادرات حـدود 34 هـزار تـن 

پردرآمدتریـن  از  یکـی  مـدت،  ایـن  در  محصـول 

ماه هـای خـود را از نظر صادرات پشـت سـر بگـذارد. 

ضمـن اینکـه در فـروش داخلـی نیـز فـوالد خراسـان 

موفـق شـد بیـش از 57 هـزار تـن محصـول در بـازار 

داخلی به فروش برساند.

رشـد 8 درصدی تولید محصوالت سـبک   

ساختمانی

 1400 سـال  مـاه   11 در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

توانسـت یـک میلیـون و 175 هـزار و 901 تـن گندلـه 

تولیـد کنـد. »فخـاس« در سـال 1399 طـی همیـن 

مدت حدودا یک میلیون و 442 هزار 272 تن گندله 

تولید کرده بود.

فـوالد خراسـان تـا پایـان بهمـن مـاه سـال جـاری 

موفـق بـه تولیـد 924 هـزار و 519 تـن آهـن اسـفنجی 

شد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش توانسته 

بـود یـک میلیـون و 58 هزار و 624 تن آهن اسـفنجی 

تولید کند.

و  مـاه سـال جـاری 270 هـزار  »فخـاس« در 11 

150تـن شـمش فـوالدی تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در 

تـن  11مـاه سـال 1399 در حـدود 376 هـزار و 136 

شمش فوالدی تولید کرد.

شرکت فوالد خراسان در 11 ماه سال 1400 توانست 

487 هـزار و یـک تـن محصـوالت سـبک سـاختمانی 

تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 

8 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت تـا پایـان 

بهمـن مـاه سـال قبـل 451 هـزار و 42 تـن محصـوالت 

سبک ساختمانی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد فـوالد خراسـان در دوره 11 ماهـه 

و  میلیـون  دو  بـه  امسـال  مـاه  بهمـن  بـه  منتهـی 

858هـزار و 445 تـن رسـید. ایـن شـرکت در 11 مـاه 

سـال پیـش توانسـته بـود سـه میلیـون و 328 هـزار و 

74تن محصول تولید کند.

صادرات 33 هزار تن محصول در بهمن ماه  

فوالد خراسان در بهمن ماه سال جاری موفق به 

فروش 21 هزار و 821 تن شـمش فوالدی در بازارهای 

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنایـن«، شـرکت فـوالد خراسـان در ماه های 

دی و بهمـن گرفتـار تصمیم هـای شـرکت گاز اسـتان 

خراسـان شـمالی شـد و دو مـاه پیاپـی قطعـی گاز را 

تجربه کرد. این اتفاق باعث تعطیلی موقت تمامی 

واحدهای تولیدی این مجتمع شـد و فوالد خراسـان 

نتوانست در دو واحد گندله سازی و احیا مستقیم 

خود حتی یک تن محصول تولید کند. عاوه براین، 

هم در واحد فوالدسازی و هم در بخش نورد، میزان 

تولید فوالد خراسان در بهمن ماه بسیار کم بود؛ به 

طـوری کـه »فخـاس« در ایـن مـاه تنهـا پنـج هـزار تـن 

شمش تولید کرد که معادل تولید یک روز کاری این 

حـدود  مـاه  همیـن  در  همچنیـن  اسـت.  شـرکت 

هشـت هزار تن میلگرد در فوالد خراسـان تولید شـد 

کـه معـادل پنـج روز کاری آن اسـت. بنابرایـن قطعی 

گاز ضربه بزرگی به این مجتمع بزرگ فوالدی زده و 

»تولیـد،  یعنـی  سـال  شـعار  برخـاف  قطعـی  ایـن 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« بوده است.

با وجود تمام مشـکات ناشـی از قطعی گاز در 

بهمـن مـاه، شـرکت فـوالد خراسـان توانسـت در ایـن 
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1400سال ماه11میزان تولید محصوالت فوالد خراسان در -1نمودار 
گندله آهن اسفنجی شمش  محصوالت سبک ساختمانی مجموع

داخلی شد. این شرکت در دی ماه، 24 هزار و 70تن 

بـود.  فروختـه  داخلـی  بـازار  در  فـوالدی  شـمش 

همچنین فوالد خراسان موفق شد طی 11 ماه امسال 

177 هـزار و 964 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند.

توانسـت  سـال 1400  مـاه  بهمـن  در  »فخـاس« 

35هزار و 873 تن محصوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی بـه فروش رسـاند که این میـزان در 

مقایسـه بـا مـاه پیـش از آن، 18 درصـد رشـد را نشـان 

بـود  توانسـته  مـاه  دی  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

30هـزار و 263 تـن محصوالت سـبک سـاختمانی در 

بازار داخلی بفروشد. فوالد خراسان در 11 ماه امسال 

360 هزار و 282 تن محصوالت سـبک سـاختمانی در 

بازار داخلی فروخت.

مجموع فروش داخلی شرکت فوالد خراسان در 

بهمن ماه امسال به 57 هزار و 694 تن رسید که این 

میـزان نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، حاکـی از رشـد 

6درصدی است. این شرکت در دی ماه، 54 هزار و 

333 تن محصول در بازار داخلی به فروش رسـانده 

بود. ضمن اینکه مجموع فروش داخلی محصوالت 

فـوالد خراسـان طـی 11 مـاه سـال 1400 بـه 573 هـزار و 

58 تن رسید.

شـرکت فوالد خراسـان در بهمن ماه سال جاری 

توانست 24 هــزار و 999 تن شمـــش فـــوالدی را در 

بازارهـــای صادراتی به فــروش برسانـــد. در حالــــی 

کـــه ایـن شـرکت مـاه قبـل از آن، صـادرات شمـــش 

مجمـــوع  اینکــــه  ضمــــن  بــــود.  نــــداده  انجـام 

صادرات شمـــش فـــوالدی »فخـــاس« طـــی 11 مـــاه 

امســـال 104هزار و 977 تن بود.

 همچنین فوالد خراسان در بهمن ماه سال 1400 

موفق به صادرات هشت هزار و 986 تن محصوالت 

سـبک سـاختمانی شـد که این میزان نسـبت به ماه 

پیـش از آن، 552 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در دی ماه توانسـته بود یک هزار و 377 تن 

محصوالت سـبک سـاختمانی صادر کند. صادرات 

این محصول شرکت فوالد خراسان در 11 ماه امسال 

72 هزار و 630 تن ثبت شده است.

مجمـوع صـادرات »فخـاس« در بهمـن مـاه سـال 

جـاری بـه 33 هـزار و 985 تـن رسـید کـه ایـن میـزان در 

هم سـنجی بـا مـاه پیـش از آن، دو هـزار و 368درصـد 

افزایش داشته است. این شرکت در دی ماه، یک هزار 

و 377 تـن محصـول صـادر کـرده بـود. همچنین فـوالد 

خراسان در 11 ماه سال 1400 توانست 177 هزار و 607 تن 

محصول در بازارهای صادراتی به فروش برساند. 

در بهمـن مـاه امسـال، شـرکت فـوالد خراسـان 

بازارهـای  در  فـوالدی  شـمش  تـن   820 و  46هـزار 

داخلـی و صادراتـی بـه فروش رسـاند کـه این میزان 

در مقایسـه بـا مـاه قبـل از آن، رشـد 114 درصـدی 

داشـته اسـت. ایـن شـرکت در دی مـاه، 21 هـزار و 

821تن شمش در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته 

بـود. در 11 مـاه سـال جـاری، »فخـاس« 282هـزار و 

941تن شمش فوالدی در بازارهای داخلی و صادراتی 

به فروش رساند.

مجمـوع فـروش داخلـی و صادراتـی محصـوالت 

سـبک سـاختمانی فـوالد خراسـان در بهمـن مـاه سـال 

1400، بـه 44 هـزار و 859 تـن رسـید کـه ایـن میـزان 

مجموع تولید فوالد خراسان در دوره 
11 ماهه منتهی به بهمن ماه امسال 
به دو میلیون و 858هزار و 445 تن 
رسید. این شرکت در 11 ماه سال 

پیش توانسته بود سه میلیون و 328 
هزار و 74تن محصول تولید کند
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نسـبت بـه مـاه پیـش از آن، رشـد 41 درصدی را نشـان 

می دهد. این شرکت در دی ماه حدود 31 هزار و 640 

تن محصوالت سبک ساختمانی در بازارها داخلی و 

صادراتـی فروختـه بـود. »فخـاس« در 11 مـاه امسـال 

توانســــت 433 هـــزار و 12 تـــن محصـــوالت سـبک 

ساختمانی را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

مجمـــوع فـــروش شرکـــت فــــوالد خراســـان در 

بازارهـــای داخلـــی و صادراتـــی در بهمـــن ماه سـال 

جـاری بـه 91 هـزار و 679 تـن رسـید که این میـزان در 

هم سـنجی بـا مـاه قبـل از آن، از رشـد 64 درصـدی 

برخـوردار بــــوده اســــت. ایـن شرکـــت در دی مــــاه 

توانسته بود 55 هزار و 710 تن محصول در بازارهای 

داخلی و صادراتی بفروشد.

»فخــــاس« در 11 مــــاه ســــال 1400 در مجمــــوع 

750هـزار و 665 تـن محصــول در بازارهـای داخلـی و 

صادراتی فروخت که سـهم فروش آهن اسـفنجی از 

آن، 34 هزار و 712 تن بود.

رشد 54 درصدی درآمد فوالد خراسان در   

11 ماه

فـوالد خراسـان در بهمـن مـاه امسـال دو هـزار و 

751 میلیـارد و 854 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شـمش فـوالدی در بـازار داخلـی کسـب کـرد. ایـن 

شرکت در دی ماه توانست ســـه هزار و 54 میلیارد 

و 60 میلیــــون ریــــال درآمـــد از محل فروش شمش 

فـوالدی در بـازار داخلـی داشـته باشـد. ضمـن اینکه 

فروش داخلی شـمش فوالدی شـرکت فوالد خراسـان 

در 11 مـاه سـال جـاری بـه 22 هـزار و 112 میلیـارد و 

475میلیون ریال رسید.

بـه  »فخـاس« در بهمـن مـاه سـال 1400 موفـق 

کسب چهار هزار و 980 میلیارد و 376 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

مـاه پیـش از آن، 17 درصـد رشـد داشـته اسـت. ایـن 

شـرکت در دی مـاه، چهـار هـزار و 244 میلیـارد و 
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مجموع صادرات »فخاس« در 
بهمن ماه سال جاری به 33 هزار 

و 985 تن رسید که این میزان در 
هم سنجی با ماه پیش از آن، دو هزار 
و 368درصد افزایش داشته است. 
این شرکت در دی ماه، یک هزار و 

377 تن محصول صادر کرده بود
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349میلیون ریال درآمد از فروش محصوالت سبک 

ساختمانی در بازار داخلی داشت. فوالد خراسان از 

و  هـزار   49 مـاه،  بهمـن  پایـان  تـا  امسـال  شـروع 

558میلیـارد و 811 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصوالت سبک ساختمانی در بازارهای داخلی به 

دست آورد.

مجموع درآمد شـرکت فوالد خراسـان از فروش 

بـه  بـازار داخلـی طـی بهمـن مـاه سـال جـاری  در 

هفـت هـزار و 732 میلیـارد و 230 میلیـون ریـال 

رسـید که در هم سـنجی با ماه قبل از آن، حاکی از 

رشـد 6درصـدی اسـت. ایـن شـرکت در دی مـاه، 

ریـال  میلیـون  و 409  میلیـارد  و 298  هـزار  هفـت 

درآمـد از فـروش محصـول در بـازار داخلـی کسـب 

کـرده بود. همچنین درآمد حاصـل از فروش داخلی 

»فخـاس« در 11 مـاه سـال 1400 بـه 74 هـزار و 453 

میلیارد و 118 میلیون ریال رسید.

فـوالد خراسـان در بهمـن مـاه امسـال سـه هـزار و 

842 میلیـارد و 589 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شـمش فـوالدی در بـازار صادراتـی کسـب کـرد. ایـن 

فـوالدی  شـمش  صـادرات  مـاه  دی  در  شـرکت 

نداشـت. ضمـن اینکـه درآمد شـرکت فوالد خراسـان 

از صـادرات شـمش فـوالدی طـی 11 مـاه سـال جـاری، 

13 هزار و 547 میلیارد و 197 میلیون ریال بود.

»فخـاس« در بهمـن مـاه سـال 1400 موفـق بـه 

کسـب یـک هـزار و 181 میلیـارد و 169 میلیـون ریال 

درآمـد از صـادرات محصـوالت سـبک سـاختمانی 

شـــد کــــه این میـــزان نسبـــت به مـــاه پیش از آن، 

535درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن شـرکت در 

دی مـاه، درآمـد 185 میلیـارد و 840 میلیـون ریالـی 

از صادرات محصوالت سـبک سـاختمانی داشـت. 

گفتنی اســت که فــوالد خراســان در 11 ماه امسال، 

9 هــــزار و 372 میلیــــارد و 486 میلیــــون ریــــال از 

درآمـد  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت  صـادرات 

کسب کرد.

درآمد فروش صادراتی شرکت فوالد خراسان در 

و  میلیـارد  و 22  هـزار  پنــــج  جـــاری  ســــال  بهمـن 

758میلیـون ریـال بـود که در هم سـنجی با ماه قبل 

از آن، دو هـزار و 602 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. 

ایـن شـرکت در دی مـاه، 185 میلیـارد و 840 میلیون 

محصـول  فـروش  از  ناشـی  صادراتـی  درآمـد  ریـال 

امسـال  مـاه   11 طـی  توانسـت  »فخـاس«  داشـت. 

22هـزار و 919میلیـارد و 683 میلیـون ریـال درآمـد از 

صادرات کسب کند.

میـزان درآمـد حاصـل از فـروش شـمش فـوالدی 

»فخــــاس« در بهمــــن مــــاه ســــال 1400، 6 هــــزار و 

594میلیــــارد و 443 میلیــــون ریــــال بـود کـه در 

هم سنجی با ماه پیش از آن، بیانگر 115 درصد رشد 

است. این شرکت در دی ماه، سه هزار و 54میلیارد 

و 60میلیـون ریـال درآمـد از فـروش شـمش کسـب 

کـرده بـود. فـوالد خراسـان توانسـت طـی 11 ماه سـال 

جـاری، 35 هـزار و 659 میلیـارد و 672 میلیـون ریـال 

و  داخلـی  بازارهـای  در  شـمش  فـروش  از  درآمـد 

صادراتی داشته باشد.

در بهمـن مـاه امسـال، شـرکت فـوالد خراسـان 

موفق شد 6 هزار و 161 میلیارد و 545 میلیون ریال 

درآمـد از فـروش محصـوالت سـبک سـاختمانی در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن 

میـزان نسـبت بـه مـاه قبـل از آن، 39 درصـد رشـد 

داشـته اسـت. این مجتمع در دی ماه، چهار هزار و 

430 میلیـارد و 189 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

محصوالت سـبک سـاختمانی داشـت. الزم به ذکر 

اسـت کـه مجمـوع درآمـد فـوالد خراسـان از فـروش 

محصوالت سبک ساختمانی در بازارهای داخلی و 

صادراتی طی 11 ماه سال 1400، 58 هزار و 931میلیارد 

و 297 میلیون ریال بود.

در بهمـن مـاه سـال جـاری، »فخـاس« توانسـت 

12هزار و 755 میلیارد و 988 میلیون ریال درآمد از 

فـروش محصـول در بازارهـای داخلـی و صادراتـی 

داشته باشد که این میزان نسبت به ماه قبل از آن، 

بیانگـر 70 درصـــد رشـد اسـت. ایـن شـرکت در دی 

مـاه، هفـت هـزار و 484 میلیـارد و 249 میلیـون ریـال 

درآمد از فروش محصول داشت.

مجموع درآمد شـرکت فوالد خراسـان در 11 ماه 

سال 1400 حدود 97 هزار و 372 میلیارد و 801میلیون 

ریـال بـود کـه این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال پیـش، 54 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن 

شرکت در 11 ماه سال گذشته، 63 هزار و 240میلیارد 

و 470 میلیون ریال درآمد به دست آورده بود.

مجموع فروش شرکت فوالد 
خراسان در بازارهای داخلی و 

صادراتی در بهمن ماه سال جاری 
به 91 هزار و 679 تن رسید که این 
میزان در هم سنجی با ماه قبل از آن، 
از رشد 64 درصدی برخوردار بوده 

است. این شرکت در دی ماه توانسته 
بود 55 هزار و 710 تن محصول در 
بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد
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علی رغـم رشـد تولیـد در شـرکت آلومینیـوم ایران طـی بهمن ماه امسـال، فـروش و 
درآمد این شـرکت نسـبت به ماه قبل از آن و مدت مشـابه سـال 1399، با افت مواجه 

بوده است.

رشد تولید و افت درآمد »فایرا« در بهمن ماه
صـادرات 22 تـن بیلـت آلومینیومـی در بازارهـای 

بین المللی شد.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی »فایرا« در بهمن 

هـر  ازای  بـه  تومـان  و 218  هـزار  امسـال، 83  مـاه 

کیلوگـرم ثبـت شـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه 

قبـل از آن، 5 درصـد افزایـش داشـته اسـت. نـرخ 

فـروش ایـن محصـول در دی مـاه 1400، 79 هـزار و 

284 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود. نـرخ فـروش 

بیلـت آلومینیومـی ایرالکـو در بهمـن مـاه امسـال 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1399 کـه 51 هـزار و 

805 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حاکی از رشد 

60.6 درصدی است.

کاهش فروش شمش آلومینیومی  

سـال  مـاه  بهمـن  در  ایـران  آلومینیـوم  شـرکت 

جاری، 13 هزار و 455 تن شمش آلومینیومی تولید 

کـرد کـه ایـن میـزان تولیـد در مقایسـه با ماه قبـل از 

آن، 4.3 درصد رشـد داشـته است. میزان تولید این 

محصـول در دی مـاه 1400، 12 هـزار و 898 تـن بـود. 

همچنین مقایسـه میزان تولید شـمش آلومینیومی 

ایرالکـو در مـاه مـورد بررسـی بـا بهمـن مـاه 1399، 

حکایت از کاهش 7.7 درصدی تولید این محصول 

دارد. این شـرکت در بهمن ماه سـال پیش، 14 هزار 

و 577 تن شمش آلومینیومی تولید کرده بود.

در بهمن ماه امسال، »فایرا« 6 هزار و 918 تن 

و  داخلـی  بازارهـای  در  را  آلومینیومـی  شـمش 

صادراتـی بـه فـروش رسـاند کـه ایـن میزان نسـبت 

را  کاهـش  درصـد   42.6  ،1400 سـال  مـاه  دی  بـه 

نشـان می دهـد. میـزان فـروش ایـن محصـول در 

دی مـاه سـال جـاری، 12 هـزار و 53 تـن بود. میزان 

فـروش شـمش آلومینیومـی ایرالکـو در بهمـن مـاه 

امسـال در مقایسـه بـا فـروش 16 هـزار و 233 تنـی 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی  بـه گـزارش خبرنـگار 

»فلزات آناین«، نمودار 1 عملکرد شرکت آلومینیوم 

ایران در بهمن ماه 1400 و مقایسـه نتایج آن نسـبت 

به ماه قبل از آن و بهمن ماه 1399 را نشان می دهد. 

»فایرا« در بهمن ماه امسال در زمینه تولید شمش 

و بیلت آلومینیومی، نسـبت به دی ماه روند رو به 

رشـدی را تجربـه کرده اما میـزان فروش محصوالت 

این شرکت با افت ماهانه مواجه بوده است.

رشد تولید ماهانه بلیت  

ایـران  آلومینیـوم  در بهمـن مـاه 1400، شـرکت 

یک هـزار و 825 تـن بیلت خالص آلومینیومی تولید 

کـرد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا ماه قبـل از آن که 

یک هزار و 645 تن از این محصول تولید کرده بود، 

رشـد 10.9 درصدی داشـته اسـت. »فایرا« در بهمن 

مـاه سـال پیـش، 600 تـن بیلـت آلومینیومـی تولیـد 

کـرده بـود کـه بیانگـر جهـش 204.2 درصـدی تولیـد 

این محصول در بهمن ماه امسال است.

ایرالکـو در دومیـن مـاه زمسـتان 1400، 320 تـن 

بیلـت خالـص آلومینیومـی فروخـت که نسـبت به 

دی مـاه امسـال کـه میـزان فـروش ایـن محصـول 

اسـت.  درصـدی   66 افـت  بیانگـر  بـود،  تـن   941

مقایسـه میـزان فـروش بیلت این شـرکت در بهمن 

ماه سـال جاری با مدت مشـابه سـال گذشـته نیز 

کاهـش 56.3 درصـدی را نشـان می دهـد. شـرکت 

تـن  مـاه 1399، 733  بهمـن  در  ایـران  آلومینیـوم 

ایـن  بـود.  فروختـه  آلومینیومـی  خالـص  بیلـت 

شـرکت همچنیـن در مـاه مـورد بررسـی، موفـق بـه 
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شمش خالص بیلت شمش آلیاژ

بررسیدر ماه موردنسبت به یک ماه قبللنسبت به یک سال قب

ایـن محصـول در بهمـن مـاه 1399، 57.4 درصـد 

کاهـش را نشـان می دهـد. میـزان صادرات شـمش 

آلومینیومـی ایـن شـرکت در مـاه مورد بررسـی نیز 

469 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت آلومینیوم 

ایـران در دی مـاه 1400، 67 هـزار و 309 تومـان بـه ازای 

هر کیلوگرم بود و در بهمن ماه امسـال به 66 هزار و 

73 تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید کـه بـه ایـن 

ترتیـب، کاهـش 1.8 درصـدی در ایـن زمینه مشـاهده  

می شـود. همچنیـن نـرخ فروش شـمش آلومینیومی 

این شـرکت نسـبت به مدت زمان مشـابه سـال قبل، 

33.5 درصـد رشـد داشـته اسـت. نـرخ فـروش ایـن 

محصـول در بهمـن مـاه سـال گذشـته، 49 هـزار و 

507تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

درآمد »فایرا« افت پیدا کرد  

همان طـور کـه در نمـودار 2 آمـده اسـت، ایرالکو 

در بهمن ماه امسال، در مجموع 15 هزار و 280 تن 

محصـول آلومینیومـی تولیـد کـرده اسـت کـه ایـن 

میزان نسبت به ماه پیش از آن، 5.1 درصد افزایش 

و نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته، 0.7 درصد 

رشد را نشان می دهد.

شـرکت آلومینیـوم ایـــران در بهمـــن مـاه سـال 

جــــاری، حــــدود هفــــت هـــزار و 238 تن محصول 

آلومینیومی فروخته اسـت که نسـبت به ماه پیش 

از آن، 44.5 درصـد و نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشته، 57.6 درصد افت داشته است.

»فایـرا« در دومیـن مـاه زمسـتان 1400، از محـل 

فــــروش محصــــوالت آلومینیــــومی، پنــــج هــــزار و   

203 میلیارد و 604 میلیون ریال درآمــد کســب کرد 

کـه کاهـش 43.1 درصـدی را نسـبت بـه مـاه قبـل از 

آن، نشـان می دهـد و درآمـد ایـن شـرکت طـی بهمن 

ماه امسـال در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 1399، 

38.6 درصد افت داشته است.

در بهمن ماه امسال، »فایرا« 6 هزار 
و 918 تن شمش آلومینیومی را در 

بازارهای داخلی و صادراتی به فروش 
رساند که این میزان نسبت به دی 

ماه سال 1400، 42.6 درصد کاهش 
را نشان می دهد. میزان فروش این 
محصول در دی ماه سال جاری، 12 

هزار و 53 تن بود
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شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در بهمن ماه امسـال 80 هزار تن شـمش فـوالدی در بازارهـای داخلـی و صادراتی به فروش رسـاند و با 
کسب درآمد 11 هزار 223 میلیارد تومانی، رشد 122 درصدی درآمد را نسبت به ماه پیش از آن تجربه کرد.

ارفع 1100 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
در بهمن ماه سال 1400،

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنایـن«، قطعـی گاز در زمسـتان و کاهـش 

تولید آهن اسـفنجی و شـمش فوالدی هم نتوانست 

مانـع درآمدزایـی عالـی ارفـع در بهمـن مـاه امسـال 

اسـتراتژی های  به کارگیـری  بـا  ایـن شـرکت  و  شـود 

صحیـح بـرای فـروش، هـم بـازار داخلـی را بـه خوبـی 

پوشش داد و هم فروش صادراتی مطلوبی را در این 

ماه داشـت. به طوری که این ماه، به عنوان دومین 

مـاه پردرآمـد ارفـع بـا کسـب یـک هـزار و 100میلیـارد 

تومان درآمد، ثبت شد.

تولید 79 هزار تن محصول در ارفع  

نمـودار 1 حاکـی از آن اسـت کـه شـرکت آهـن و 

فوالد ارفع در بهمن ماه سال 1400 توانست 64 هزار 

و 984 تن شمش فوالدی تولید کند. این شرکت در 

تـن شـمش  دی مـاه سـال جـاری، 75 هـزار و 492 

فـوالدی تولیـد کـرده بـود. همچنیـن ارفـع از ابتـدای 

امسال تا پایان بهمن ماه، 696 هزار و 606 تن شمش 

فوالدی تولید کرده است.

ارفـع در بهمـن مـاه سـال 1400 موفـق به تولید 

ایـن  شـد.  اسـفنجی  آهـــن  تـن   916 و  14هـــزار 

بــــود  توانستــــه  امســــال  مــــاه  دی  در  شـرکت 

79هــــزار و 132تـــن آهن اسفنجـــی تولیـــد کنـــد. 

ضمـن اینکـه ارفـع توانسـته اسـت از ابتدای سـال 

جـاری تـا پایـان بهمـن ماه، 625هـزار و 32 تن آهن 

اسفنجی تولید کند.

مجمـوع تولیـد شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

بهمـن مـاه امسـال بـه 79 هـزار و 900 تـن رسـید. ارفع 

در دی مـاه سـال جـاری موفـق شـده بـود 154 هـزار و 

624 تـن محصـول تولیـد کنـد. شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع در 11 مـاه امسـال یـک میلیـون و 321 هـزار و 

638تن محصول تولید کرده است.

رشد 108 درصد فروش شمش در بهمن ماه  

نمـودار 2 نشـان می دهـد کـه شـرکت آهـن و 

توانسـت   1400 سـال  مـاه  بهمـن  در  ارفـع  فـوالد 

39هـزار و 41تـن شـمش فـوالدی را در بـازار داخلی 

بفروشـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با مـاه پیش از 

آن، رشد یک درصدی را نشان می دهد. این شرکت 

توانسـته بـود در دی مـاه سـال جـاری 38هـزار و 

بـه  داخلـی  بـازار  در  را  فـوالدی  شـمش  تـن   634

فروش برسـاند. شـرکت آهن و فوالد ارفع در 11 ماه 
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1400میزان تولید محصوالت ارفع در ماه های  دی و بهمن سال -1نمودار 
آهن اسفنجی شمش فوالدی مجموع

اسـت  توانسـته  امسـال،  مـاه  بهمـن  بـه  منتهـی 

430هـزار و 442 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای 

داخلی به فروش برساند.

ارفـع در بهمـن مـاه امسـال موفـق بـه صـادرات 

41هـزار و 688 تـن شـمش فـوالدی شـد کـه بـه نوعی 

یک رکورد در میزان صادرات ماهانه این شرکت در 

سال 1400 محسوب می شود. همچنین این شرکت 

در 11 مـاه سـال جـاری بسـیار موفـق عمـل کـرده و 

صـادرات 184 هـزار و 35 تنـی شـمش فـوالدی ایـن 

شـرکت طـی ایـن مـدت نیـز نشـان دهنده عملکـرد 

بین المللـی  بازارهـای  در  شـرکت  ایـن  توجـه  قابـل 

قبـل،  مـاه سـال  ارفـع در 11  کـه  اسـت. در حالـی 

126هزار و 224 تن شمش فوالدی صادر کرده بود.

مجمـوع فـروش داخلی و صادراتی شـرکت آهن 

و فـوالد ارفـع در بهمـن مـاه امسـال بـه 80 هـزار و 

729تـن رسـید کـه ایـن میـزان در هم سـنجی بـا مـاه 

پیـش از آن، رشـد 108 درصـدی را نشـان می دهـد. 

ارفع در دی ماه سال جاری توانسته بود در مجموع 

38هزار و 634 تن شمش فوالدی به فروش برساند.

گفتنـی اسـت کـه شـرکت آهن و فـوالد ارفـع در 

11ماه سال 1400، 614 هزار و 477 تن شمش فوالدی 

را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند.

کسب درآمد 514 میلیارد تومانی ارفع از   

فروش داخلی

در نمـودار 3 مشـاهده می شـود شـرکت آهـن و 

فـوالد ارفـع از محـل فـروش شـمش فـوالدی خـود در 

بازار داخلی طی بهمن ماه امسال توانست پنج هزار 

و 143 میلیارد و 47 میلیون ریال درآمد کسب کند 

کـه ایـن میـزان در مقایسـه با ماه پیـش از آن، رشـد 2 

درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در دی مـاه 

سال جاری موفق شده بود از فروش شمش فوالدی، 

پنـج هـزار و 50 میلیـارد و 143میلیـون ریـال درآمـد 

داشـته باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـرکت آهن و 

مجموع تولید شرکت آهن و فوالد 
ارفع در بهمن ماه امسال به 79 هزار 

و 900 تن رسید. ارفع در دی ماه 
سال جاری موفق شده بود 154 

هزار و 624 تن محصول تولید کند. 
شرکت آهن و فوالد ارفع در 11 ماه 

امسال یک میلیون و 321 هزار و 
638تن محصول تولید کرده است
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فـوالد ارفـع در 11 مـاه سـال 1400 توانسـت 56 هـزار و 

325 میلیـارد و 979 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

داخلی شمش فوالدی کسب کند.

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در بهمـن مـاه سـال 

جاری، 6 هزار و 80 میلیارد و 64 میلیون ریال درآمد 

از فـروش شـمش فـوالدی در بازارهـای بین المللـی 

کسـب کرد. همچنین ارفع در 11 ماه امسـال حدود 

25 هزار و 237 میلیارد و 638 میلیون ریال درآمد از 

صـادرات شـمش در بازارهـای بین المللـی بـه دسـت 

آورده بود.

کل درآمـد فـروش صادراتـی و داخلـی شـمش 

فوالدی شـرکت آهن و فوالد ارفع در بهمن ماه سـال 

1400 بـه 11 هـزار و 223 میلیـارد و 111 میلیـون ریـال 

رسـید کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـاه پیـش از آن از 

رشد 122 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت 

در دی ماه امسال در مجموع پنج هزار و 50 میلیارد 

و 143 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

گفتنـی اسـت کـه شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع در 

11ماه سـال جاری موفق شـد 81 هزار و 563 میلیارد 

و 617 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 40درصـد 

رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 11مـاه سـال 

قبـل، 57 هـزار و 940 میلیـارد و 294میلیـون ریـال 

درآمد کسب کرده بود.

نمـودار 4 نشـان می دهـد میانگیـن نـرخ فـروش 

شـمش فـوالدی ارفـع در بهمـن مـاه سـال 1400 در 

بازارهای داخلی به 131 میلیون و 734 هزار ریال به 

ازای هـر تـن رسـید کـه نسـبت بـه ماه پیـش از آن، با 

کمی رشـد همراه بود. این شـرکت در دی ماه سـال 

جاری، شمش خود را به نرخ 130 میلیون و 717هزار 

ریـال بـه ازای هـر تـن در بـازار داخلـی بـه فـروش 

رسـانده بود. همچنین میانگین نرخ فروش شـمش 

و  میلیـون   130 امسـال،  مـاه   11 در  ارفـع  فـوالدی 

856هزار ریال به ازای هر تن ثبت شده است.
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فروش داخلی صادرات مجموع
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1400ماه سال 11نرخ فروش داخلی شمش فوالدی ارفع در -4نمودار 

شرکت آهن و فوالد ارفع از محل 
فروش شمش فوالدی خود در بازار 

داخلی طی بهمن ماه امسال توانست 
پنج هزار و 143 میلیارد و 47 میلیون 
ریال درآمد کسب کند که این میزان 
در مقایسه با ماه پیش از آن، رشد 2 

درصدی را نشان می دهد
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر طی 11 ماه امسـال، توانسـت 401 هـزار و 758 میلیـارد ریال درآمد به دسـت آورد کـه این میزان 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 51 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد 11 ماهه »کگل« 51 افزایش یافت

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنایـن«، بـا اینکـه در بهمـن ماه سـال جاری 

شـرکت های بـزرگ معدنـی میـزان تولیـد سـنگ آهن 

خـود را افزایـش دادنـد امـا بـازار بـه نوعـی بـا مـازاد 

کنسـانتره و گندلـه مواجـه بـود. از ایـن رو ضـروری 

اسـت مسـئوالن امـر در چنیـن مواقعـی کـه بـازار بـا 

مـازاد محصـول مواجـه اسـت، جهـت جلوگیـری از 

زیـان تولیدکننـدگان چاره ای بیندیشـند که ازجمله 

ایـن تدابیر می  توانند صدور مجوز موقـت صادرات 

محصوالت سنگ آهنی باشد.

تولید 11 ماهه گل گهر از 25 میلیون تن گذشت  

نمودار 1 نشان می دهد شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر در 11 مـاه سـال 1400 توانسـت 11 میلیـون و 

385هزار و 926 تن گندله تولید کند. این شرکت در 

11 ماه سال قبل توانسته بود 11 میلیون و 508 هزار و 

750تن گندله تولید کند. 

گل گهـر از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان بهمـن 

مـاه، 14میلیـون و 485 هـزار و 760 تـن کنسـانتره 

تولیـد کـرد. ایـن شـرکت در سـال 1399 طی همین 

مدت، 14 میلیون و 593 هزار و 380 تن کنسانتره 

تولید کرده بود.

»کگل« در 11 مـاه امسـال موفـق شـد 123 هـزار و 

269 تـن گندلـه ریزدانـه تولیـد کند که این میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 10 درصد افزایش 

یافته است. این شرکت در 11 ماه سال پیش، 111 هزار 

و 406 تن گندله ریزدانه تولید کرده بود. 

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  تولیـد  مجمـوع 

گل گهر در 11 ماه سال 1400 به 25 میلیون و 994هزار 

و 955 تن رسـید. این شـرکت در مدت مشـابه سـال 

گذشـته، موفـق بـه تولیـد 26 میلیـون و 213 هـزار و 

536 تن محصول شده بود. 

فروش 10 میلیون تن محصول توسط گل گهر  

اسـت،  مشـخص  نمـودار 2  در  کـه  همان طـور 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 11 مـاه سـال 

1400 توانسـت هشـت میلیـون و 382 هـزار و 441 تـن 

فـروش  بـه  داخلـی  بـازار  در  را  سـنگ آهن  گندلـه 

برساند. این شرکت در 11 ماه سال گذشته توانسته 

بود 11 میلیون و 566 هزار و 211 تن گندله را در بازار 

داخلی بفروشد.

شـرکت گل گهـر در 11 مـاه سـال جـاری موفـق بـه 

فـروش دو میلیـون و 437 هـزار و 166 تـن کنسـانتره 

سـنگ آهن در بازار داخلی شـده اسـت. این شـرکت 

بـود  توانسـته  مـدت  همیـن  طـی  پیـش  سـال  در 
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1400ماه سال 11میزان تولید محصوالت گل گهر در -1نمودار 
کنسانتره گندله مجموع

دومیلیـون و 553 هـزار و 745 تـن کنسـانتره را در 

بازار داخلی به فروش برساند.

»کگل« توانسـت در 11 مـاه امسـال، 42 هـزار و 

778 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای داخلـی بـه 

فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در 11 مـاه سـال قبـل، 

129هـزار و 725 تـن گندلـه ریزدانـه را در بازارهـای 

داخلی به فروش رسانده بود.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه گل گهـر در 11 مـاه سـال 

1400 توانسـت 54 هـزار و 373 تـن گندلـه ریزدانـه را 

نیـز صـادر کنـد. ضمـن اینکه در مدت مشـابه سـال 

گذشـته هـم 200 هـزار و 852 تـن کنسـانتره توسـط 

گل گهر صادر شده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  فـروش  مجمـوع 

گل گهـر از آغـاز سـال جـاری تـا پایـان بهمـن مـاه بـه 

10میلیـون و 916 هـزار و 758 تـن رسـید. ایـن شـرکت 

در 11 مـاه سـال گذشـته توانسـته بـود 12 میلیـون و 

833هزار و 114 تن محصول را در بازار بفروشد.

رشد 91 درصدی درآمد حاصل از فروش   

کنسانتره طی یک سال

نمودار 3 حاکی از آن اسـت که شـرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر در 11 ماه سال 1400 توانسته است 

و  هـزار   328 داخلـی،  بـازار  در  گندلـه  فـروش  از 

110میلیـارد و 682 میلیـون ریـال درآمـد کسـب کنـد 

که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

47 درصد افزایش را نشـان می دهد. این شـرکت در 

11 مـاه سـال 1399 توانسـت بـود از فـروش گندلـه در 

بازار داخلی، 222 هزار و 292 میلیارد و 279 میلیون 

ریال درآمد داشته باشد.

شـرکت گل گهـر از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان 

و  هـزار   71 درآمـد  کسـب  بـه  موفـق  مـاه  بهمـن 

372میلیارد و 957 میلیارد ریالی از فروش کنسانتره 

در بـازار داخلـی شـده اسـت کـه در هم سـنجی بـا 

مدت مشابه سال قبل، 91 درصد رشد یافته است. 

این شـرکت در مدت مشـابه سال گذشـته، 37 هزار 

گل گهر از سال جاری تا پایان بهمن 
ماه، 14میلیون و 485 هزار و 760 

تن کنسانتره تولید کرد. این شرکت 
در سال 1399 طی همین مدت، 

14 میلیون و 593 هزار و 380 تن 
کنسانتره تولید کرده بود
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و 297 میلیـارد و 395 میلیـون ریـال از محـل فـروش 

کنسانتره درآمد کسب کرده بود. 

کسـب  بـه  موفـق  امسـال  مـاه   11 در  »کگل« 

690میلیـارد و 998 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

گندلـه ریزدانـه در بـازار داخلـی شـده اسـت. ایـن 

شرکت در 11 ماه سال 1399، یک هزار و 125 میلیارد 

و 198 میلیون ریال از فروش گندله ریزدانه در بازار 

داخلی درآمد به دست آورده بود.

گفتنـی اسـت کـه گل گهـر در 11 مـاه منتهـی به 

و  میلیـارد   583 و  هـزار  یـک   1400 سـال  بهمـن 

564میلیـون ریال درآمـد از صادرات گندله ریزدانه 

کسـب کـرد. ضمـن اینکـه گل گهـر در 11 مـاه سـال 

گذشـته، چهـار هـزار و 629 میلیـارد و 943 میلیـون 

ریال درآمد از صادرات کنسانتره کسب کرده بود.

صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  درآمـد  مجمـوع 

گل گهر در 11 ماه سال جاری، 401 هزار و 758میلیارد 

در  میـزان  ایـن  کـه  بـود  ریـال  میلیـون   201 و 

ســــال گذشتــــه،  مـــدت مشابــــه  بـــا  هم سـنجی 

51درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

11 مــــاه ســــال پیــــش توانستـــه بـــود در مجمـــوع 

ریـال  میلیـــون  و 332  میلیــــارد   910 و  265هـزار 

درآمد داشته باشد. 

ثبات نسبی نرخ فروش محصوالت گل گهر   

در بهمن ماه

طبق نمودار 4، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

در بهمـن مـاه گندلـه خـود را بـه نـرخ 41 میلیـون و 

161هـزار و 964 ریـال بـه ازای هر تن و کنسـانتره را نیز 

با نرخ 30 میلیون و 749 هزار و 101 ریال به ازای هر تن 

در بـازار داخلـی فروخـت. ایـن شـرکت در 11 ماه سـال 

جاری گندله خود را به طور میانگین با نرخ 39میلیون 

و 142 هـزار و 618 ریـال بـه ازای هـر تن و نیز کنسـانتره 

را بـه نـرخ 29 میلیـون و 285 هـزار و 226 ریـال بـه ازای 

هر تن به فروش رسانده است.
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1400ماه سال 11نرخ فروش محصوالت گل گهر در -4نمودار 
کنسانتره گندله

مجموع فروش شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر از آغاز سال جاری تا 
پایان بهمن ماه به 10میلیون و 916 
هزار و 758 تن رسید. این شرکت 
در 11 ماه سال گذشته توانسته بود 
12 میلیون و 833هزار و 114 تن 

محصول را در بازار بفروشد
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هجوم متقاضیان برای خرید شمش فوالدی
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در هفته هـای پایانـی سـال 1400، بـا توجه به جنـگ روسـیه و اوکراین و افزایـش قیمت جهانی فـوالد و به تبع آن رشـد قیمت این 
فلـز در بـازار داخلـی، شـاهد رشـد چشـمگیری تقاضا برای شـمش فـوالدی در بـورس کاالی ایـران بودیـم و قیمت معامـالت این 
محصـول بـه طور قابـل توجهی افزایش یافـت اما در مقابـل، محصوالت فوالدی بـه تدریج جذابیت خـود را برای خریداران از دسـت 

دادند و تنها آهن اسفنجی و شمش همچنان در صدر تقاضا باقی ماندند.

هجوم متقاضیان برای خرید شمش فوالدی
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر-1نمودار 
عرضه تقاضا معامله

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنایـن«، در هفتـه منتهـی بـه 27 اسـفند 

مـاه، محصـوالت شـرکت های منتخـب ایـن رسـانه 

همچون گندله گل گهر، آهن اسفنجی فوالد غدیر 

شـمش  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  و  نی ریـز 

فـوالد  و  خراسـان  فـوالد  چادرملـو،  ارفـع،  فـوالدی 

خوزستان و میلگرد فوالد خوزستان معامله شدند.

معامله 30 هزار تن آهن اسفنجی »توسعه   

آهن و فوالد گل گهر«

شـنبه  گل گهـر  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

21اسـفند مـاه توانسـت 30 هـزار تـن آهـن اسـفنجی 

خود را در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 1 نشـان می دهـد، شـنبه 21 اسـفند مـاه، 

شـرکت توسـعه آهن و فوالد گل گهر 30 هزار تن آهن 

اسفنجی را در بورس کاالی ایران عرضه کرد که در 

مقابل آن 72 هزار تن تقاضا وجود داشت و به میزان 
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 گهرمیزان عرضه، تقاضا و معامله گندله سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل-3نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله آهن اسفنجی مجتمع فوالد غدیر نی ریز-2نمودار 
عرضه تقاضا معامله

عرضه، معامله صورت گرفت.

آهـن  گل گهـر،  فـوالد  و  آهـن  توسـعه  شـرکت 

اسـفنجی خود را به قیمت 95 هزار و 998 ریال به 

ازای هـر کیلوگـرم در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه 

قیمـت معاملـه بـه 99 هـزار و 61 ریـال بـه ازای هـر 

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

تومـان  میلیـون   13 و  میلیـارد  شـده، 285  انجـام 

درآمد کسب کرد.

فوالد غدیر نی ریز 10 هزار تن آهن   

اسفنجی فروخت

مجتمع فوالد غدیر نی ریز شنبه 21 اسفند ماه، 

توانسـت 10 هزار تن آهن اسـفنجی خود را در رینگ 

صنعتی بورس کاالی ایران مورد معامله قرار دهد.

همان طـور کـه نمـودار 2 نشـان می دهد، شـنبه 

21 اسـفند مـاه، مجتمـع فـوالد غدیر نی ریـز 10 هزار 

تـن آهـن اسـفنجی در تـاالر صنعتـی بـورس کاالی 

ایران عرضه کرد که در مقابل آن 37 هزار و 500 تن 

تقاضـا وجـود داشـت و ایـن شـرکت توانسـت همـه 

عرضه خود را به فروش برساند.

فـوالد غدیـر نی ریز، محصول خـود را به قیمت 

95 هزار و 998 ریال به ازای هر کیلوگرم در بورس 

کاال عرضـه کـرد کـه قیمـت معاملـه بـه 100 هـزار و 

359 ریـال بـه ازای هر کیلوگرم رسـید. این شـرکت 

از معامله صورت گرفته، 100 میلیارد و 359میلیون 

تومان درآمد کسب کرد.

»کگل« 100 هزار تن گندله معامله کرد  

شنبه 21 اسفند ماه، شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر 100 هـزار تـن گندلـه سـنگ آهن را در بورس 

کاالی ایران به فروش رساند.

نمودار 3 نشـان می دهد شـنبه 21 اسـفند ماه، 

شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر، آهن اسفنجی خود را به 

قیمت 95 هزار و 998 ریال به ازای 
هر کیلوگرم در بورس کاال عرضه 
کرد که قیمت معامله به 99 هزار 

و 61 ریال به ازای هر کیلوگرم 
افزایش یافت. این شرکت از 

معامله انجام شده، 285 میلیارد و 
13 میلیون تومان درآمد کسب کرد
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 200 هـزار تـن 

گندله سنگ آهن را در بورس کاال ایران عرضه کرد 

کـه در مقابـل آن 100 هـزار تـن تقاضـا ثبـت شـد و به 

میزان تقاضا، معامله صورت گرفت.

عرضـه،  ایـن  در  گل گهـر  گندلـه  پایـه  قیمـت 

39هـزار و 839 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم بـود کـه 

قیمت معامله تغییری نکرد. این شـرکت توانسـت 

از معامله گندله خود، 398 میلیارد و 390 میلیون 

تومان درآمد کسب کند.

معامله 35 هزار تن شمش فوالدی »فخوز«  

شـرکت فـوالد خوزسـتان در هفتـه منتهـی به 

27اسـفند مـاه، 35 هـزار تن شـمش فوالدی خود 

را در بورس کاالی ایران به فروش رسـاند.

نمودار 4 نشان می دهد شرکت فوالد خوزستان، 

شنبه 21 اسفند ماه 10 هزار تن شمش بلوم فوالدی 

با گرید RST34-2 را در بورس کاال عرضه کرد که 

بـا تقاضـای پنـج هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه همیـن 

میزان نیز به فروش رفت.

فخـوز شـمش آلیـاژی را بـه قیمـت 152 هـزار و 

316 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

معامله با همین قیمت صورت گرفت. این شرکت 

از معاملـه انجـام شـده، 76 میلیـارد و 158 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد،  نشـان   5 نمـودار 

خوزسـتان، سه شـنبه 23 اسـفند مـاه، 30 هـزار تن 

شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در بـورس 

کاال عرضـه کـرد کـه بـا تقاضـای 25 هـزار و 360 

تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان 22 هـزار و 360 تـن 

معاملـه صـورت گرفـت. این شـرکت باقی شـمش 

خـود را بـه تـاالر مچینـگ بـرد و بـا معاملـه هفـت 

هـزار و 640 تـن دیگـر، جمـع معامـات خـود را بـه 

30 هزار تن رساند.

»فخوز«، شـمش فوالدی را به قیمت 145 هزار 

و 589 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

که قیمت معامله بدون تغییر ماند. این شرکت از 

معاملـه انجـام شـده، 436 میلیـارد و 767 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

10 هزار تن شمش فوالدی ارفع معامله شد  

دوشـنبه 23 اسـفند مـاه، شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع موفـق شـد 10 هـزار تـن شـمش فـوالدی خـود را 

در بورس کاالی ایران به فروش برساند.

نمـودار 6 نشـان می دهـد شـرکت آهـن و فـوالد 

ارفـع، دوشـنبه 23 اسـفند مـاه 10 هـزار تـن شـمش 

بلـوم فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد کـه بـا 

تقاضای 44 هزار و 300 تنی مواجه شـد و به میزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

ارفـع، شـمش فـوالدی را بـه قیمـت  142 هـزار و 

351 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرده بود که 

قیمـت معاملـه بـه 149 هـزار و 72 ریـال بـه ازای هر 
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالد آلیاژی شرکت فوالد خوزستان-4نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان-5نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع-6نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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خراسـان سه شـنبه 24 اسـفند ماه، 20 هزار و 20 تن 

کاالی  بـورس  صنعتـی  تـاالر  در  را  خـود  میلگـرد 

ایـران عرضـه کـرد کـه در مقابـل آن 9 هـزار و 856 

تـن تقاضـا وجـود داشـت امـا دو هـزار و 574 تـن از 

آن بـه فـروش رفـت. این شـرکت با معاملـه 814 تن 

دیگـر در تـاالر مچینـگ، سـه هـزار و 388 تـن از 

محصول خود را به فروش رساند.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  میلگـرد  »فخـاس«، 

156هـزار و 523 ریـال بـه ازای هـر کیلوگرم عرضه 

کـرده بـود کـه قیمـت معاملـه بـدون تغییـر مانـد. 

ایـن شـرکت از معاملـه صورت گرفتـه، 53 میلیارد 

و 29میلیون تومان درآمد کسب کرد.
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-7نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله شمش فوالدی شرکت مجتمع فوالد خراسان-8نمودار 
عرضه تقاضا معامله
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میزان عرضه، تقاضا و معامله میلگرد شرکت مجتمع فوالد خراسان-9نمودار 
عرضه تقاضا معامله

معاملـه  از  ایـن شـرکت  یافـت.  افزایـش  کیلوگـرم 

تومـان  میلیـون   72 و  میلیـارد   149 شـده،  انجـام 

درآمد کسب کرد.

»کچاد« 20 هزار تن شمش فوالدی معامله کرد  

چادرملـو  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 

دوشـنبه 23 اسـفند مـاه، توانسـت 20 هـزار تـن 

شـمش فـوالدی خـود را در بـورس کاالی ایـران 

به فروش برسـاند.

و  معدنـی  شـرکت  می دهـد  نشـان  نمـودار 7 

صنعتی چادرملو، دوشـنبه 23 اسـفند ماه 20 هزار 

تـن شـمش بلـوم فـوالدی بـا گریـد 5SP را در بورس 

کاال عرضه کرد که با تقاضای 35 هزار تنی مواجه 

و این شـرکت موفق به انجام معامله تمامی عرضه 

خود شد.

قیمـت  بـه  را  فـوالدی  شـمش های  چادرملـو، 

145هـزار و 589 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه 

کـرده بـود کـه قیمت معامله بـه 149 هـزار و 3 ریال 

بـه ازای هـر کیلوگـرم افزایـش یافت. این شـرکت از 

معاملـه صـورت گرفتـه، 298 میلیـارد و 6 میلیـون 

تومان درآمد کسب کرد.

13 هزار تن محصول »فخاس« معامله شد  

بـه  منتهـی  هفتـه  در  خراسـان  فـوالد  شـرکت 

27اسفند ماه، 10 هزار تن شمش فوالدی و سه هزار 

و 388 تـن میلگـرد خـود را در بـورس کاالی ایـران 

مورد معامله قرار داد.

نمودار 8 نشـان می دهد شـرکت فوالد خراسـان 

دوشـنبه 23 اسـفند مـاه، 10 هـزار تـن شـمش بلـوم 

فـوالدی را در بـورس کاال عرضـه کـرد که با تقاضای 

16 هـزار و 300 هـزار تنـی مواجـه شـد و بـه میـزان 

عرضه، معامله صورت گرفت.

»فخاس«، شمش فوالدی را به قیمت 145هزار 

و 589 ریـال بـه ازای هـر کیلوگـرم عرضـه کـرده بود 

کـه قیمـت معاملـه بـه 146 هـزار و 91 ریـال بـه ازای 

هـر کیلوگـرم افزایـش یافـت. این شـرکت از معامله 

انجام شده، 146 میلیارد و 91 میلیون تومان درآمد 

کسب کرد.

فـوالد  شـرکت  می دهـد  نشـان   9 نمـودار 
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بازار فوالد را نمی توان با سرکوب کنترل کرد

افزایش 14 میلیارد دالری تجارت با همسایگان

ذوب  آهن خواستار دریافت یارانه گاز برای تولید برق است
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن«، حمیدرضا رسـتگار 

ضمن اشاره به افزایش 30 درصدی قیمت میلگرد در 

قیمت گـذاری  نحـوه  داشـت:  اظهـار   1400 سـال 

محصوالت زنجیره فوالد نباید بر اسـاس قیمت های 

جهانی باشد چرا که در حال حاضر هزینه های تولید 

پرداخـت  تـا  اولیـه  مـواد  از خریـد  ایـن محصـوالت 

دسـتمزد بـر اسـاس ریـال انجـام می شـود و به تبـع آن 

قیمت گذاری آن ها باید بر حسب ریال انجام شوند.

وی پیرامـون آخریـن وضعیـت بـازار محصـوالت 

زنجیـره فـوالد و التهابـات اخیـر در بـازار میلگـرد، 

عنـوان کـرد: معمـوال رونـد بـازار محصـوالت زنجیره 

رقـم  گونـه ای  بـه  سـال  چهـارم  فصـل  در  فـوالدی 

می خورد که در اوایل فصل زمستان به دلیل سردی 

ایـن  فـروش  مسـکن  ساخت وسـاز  کاهـش  و  هـوا 

محصوالت با کاهش قابل توجهی مواجه می شود. 

بـا پایـان فصـل سـرما و بـه شـروع سـال جدیـد تقاضـا 

بـرای خریـــد ایـن کاالهـــا رشـــد قابـل ماحظـه ای را 

تجربه خواهد کرد.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان آهـن و فـوالد تهـران 

خاطرنشـان کـرد: مطمئنـا بـا تشـدید اجـرای طـرح 

نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم مبنی بر تولید 

سـال،  در  آپارتمـان  دسـتگاه  میلیـون  یـک  سـاالنه 

پیش بینی می شود که در سال 1401 بازار محصوالت 

آهنـی و فـوالدی جهـش قابل توجهی را از نظر تقاضا 

تجربه کند.

رسـتگار افزایـــش قیمــــت اخیــــر محصـــوالتی 

همچـون میلگـرد را ناشـی از جهش قیمت فـوالد در 

پی تشدید جنگ روسیه و اوکراین دانست و گفت: 

در حـال حاضـر بـرآورد مـا از وضعیت بازار این اسـت 

کـه میلگـرد از ابتـدای فروردین سـال جـاری تا کنون 

افزایـش قیمـت 30 درصـدی را تجربـه کـرده اسـت، 

البتـه بایـد در ایـن میـان این نکته را هم خاطر نشـان 

کـرد کـه در طـول سـال بـه دلیـل برخـی تغییـرات بـه 

وجود آمده در سیاست های اقتصادی کشور شاهد 

افزایـــش قیمـــت و یـا حتـــی رکـــود در سـطح بـازار 

محصوالت فوالدی هم بوده ایم.

وی متذکـر شـد: متاسـفانه قیمـت آهـن و فـوالد 

در بازار 10 درصد گران تر از نرخ واقعی خود اسـت؛ 

بــــا در نظـــر گفتــــن تمامـی مراحـــل تولیــد فـوالد، 

هزینه های تمام شده آن نباید بیش از نرخ حقیقی 

باشـد بلکـه حداقـل بایـد 10 درصـد پاییـن از قیمـت 

فعلی آن در سطح بازار باشد، اما متاسفانه نمی دانیم 

این موضوع به بهانه رونق تولید است یا رونق بازار 

و یـا افزایـش قیمـت جهانـی فـوالد کـه باعـث گرانـی 

این محصوالت شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران در 

تشریح نحوه قیمت گذاری کاالیی همچون میلگرد 

گفت: در حال حاضر فرمولی از قبل برای کشف و 

تنظیم قیمت محصوالت زنجیره فوالد تعریف شده 

است که بر اساس آن در فرایند تعیین نرخ محصولی 

همچون میلگرد، 90 درصد قیمت جهانی به عنوان 

مـاک عمـل قـرار می گیـرد؛ بـه عنـوان یـک فعـال 

قیمت گـذاری  بـرای  روش  ایـن  خصوصـی  بخـش 

محصوالت زنجیره فوالد را غلط می دانیم؛ بر همین 

اسـاس بـه جـای قیمـت جهانـی، ریـال بایـد مبنـای 

قیمت گذاری محصوالت فوالدی باشد.

بـر اسـاس گزارشـی از تسـنیم، رئیـس اتحادیـه 

فروشـندگان آهـن و فـوالد تهـران در پایـان همچنیـن 

دربـاره اقدامـات وزارت صمت در ثبات بخشـی به 

بازار فوالد گفت: با توجه به بازه زمانی هفت ماهه 

اقدامـات  آن، وزارت صمـت  بـودن  اخیـر و کوتـاه 

شایسـته ای را در کنتـرل بـازار آهـن و فـوالد داشـته 

اســـت. در حـــال حاضـــر دولـت بـه دنبـال تقویت 

تعامـات خوبـی بـا صاحبـان بنگاه های اقتصـادی و 

فعاالن اقتصادی اسـت، اما همه موضوعات توسـط 

وزارت صمت حل و فصل نمی شود.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان آهن و فوالد تهـران گفت: امروز بـازار فـوالد را نمی توان با سـرکوب کنترل کرد؛ بلکه بایـد یک برنامه 
جامع از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به همراهی وزارت صمت تهیه شود.

بازار فوالد را نمی توان با سرکوب کنترل کرد
قیمت گذاری محصوالت فوالدی در بورس کاال یکسان نیست  
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن«، مجتبی حمیدیان 

اظهار داشـت: در شـرکت سـنگ  آهن مرکزی ایران، 

پر عیارسـازی باطله های جمع شـده معدن 50 سـاله 

چغـارت انجـام می شـود کـه سـودآوری 300 میلیـارد 

تومانی در سال برای شرکت ایجاد می کند.

وی بـا بیـان اینکـه پیت معدن چغارت، پنجمین 

شـمار  بـه  شـرکت  باطله هـای  پرعیارسـازی  واحـد 

مـی رود، افـزود: اشـتغال اولیـه در هـر واحـد 20 نفـر 

است اما اشتغال غیرمستقیم آن بسیار باالتر یعنی 

حدود 10 برابر است.

مدیرعامل شرکت سنگ  آهــن مرکزی ایران بیان 

کـرد: تکنولـوژی پرعیارسـازی، بومـی اســـت امـا بـا 

کشـورهای فعـال در ایـن حـوزه نیـز تبـادل اطاعـات 

فناوری انجام می شود.

حمیدیان عنوان کرد: یکی از اتفاقات مثبت در 

حوزه خردایش و فوالد، بومی سازی تمامی بخش ها و 

سایت ها است و این افتخار بزرگی در نظام جمهوری 

اسامی محسوب می شود.

وی بـا بیـان اینکه یکـی از مباحث  مهم در برنامه  

ششـم توسـعه،  اقتصـاد دانش بنیـان و جایـگاه آن در 

چارچوب تحقق  اقتصاد مقاومتی  است، مطرح کرد: 

بحث هـای دانش بنیـان ایـن حـوزه معدنـی، عـاوه بر 

ایجاد اشتغال، بدنه دانشگاهی را درگیر می کند که 

حائز اهمیت است.

ایـــن فعــــال معـــدنی تصریـــح کـــرد: بی شـک  

دانشگاه به عنوان  مکان  اصلی تولیـد علم و دانش  

عـاوه بـر ماموریت هــــای آموزشــــی و تحقیقاتـی 

خـــود، نقـــش  محـــوری  در تحقـق  اهـداف  اقتصـاد 

دانش بنیان  خواهد داشت.

حمیدیـان اذعـان کـرد: در بحـث عناصـر نـادر 

خاکی این واحد پرعیارسازی، با چند کشور پیشرو در 

حال مکاتبه و مذاکره هستیم که با مجموع مطالعات 

و تحقیقاتـی کـه نیروهـای داخلـی انجـام داده انـد، 

بتوانیم در این حوزه نیز فعال و توانمند شویم.

بـر اسـاس گزارشـی از ایرنـا، سـاالنه 9 میلیون 

بافــــق  شهرستــــان  معــــادن  در  سنگ آهـــن  تــــن 

استخـــراج می شود کـــه بــــا انجــــام فرایندهــــای 

مربوطـه تولید سـنگ آهن خالص بـه چهارمیلیون 

و 200 هزار تن می رسد.

ایـن محصـــول پیش تـــر بـه کارخانه هــای فـوالد 

مبارکه سـپاهان، فوالد خوزسـتان و خارج از کشـور 

راه انـدازی کارخانـه  بـا  اکنـون  امـا  صـادر می شـد 

ایـن محصـول  از خام فروشـی  بافـق،  گندله سـازی 

جلوگیری و سنگ آهن در محل به گندله ) خوراک 

کارخانه فوالد( تبدیل می شود.

درصـد   27 بـا  بافـق  کسـری  فـوالد  کارخانـه 

پیشـرفت در حال سـاخت اسـت که با راه اندازی آن 

سـاالنه 800 میلیون تن فوالد در شـرکت سـنگ  آهن 

مرکزی ایران تولید خواهد شد.

هم اکنـون بیـش از هفـت هـزار نفـر در شـرکت 

اشـتغال  کار  بـه  مشـغول  ایـران  مرکـزی  سـنگ آهن 

و  آن هـا  خانواده هـای  احتســـاب  بـا  کـــه  هستنــــد 

بازنشسـتگان، بالـــغ بـر 75 درصــــد جمعیـــت ایـن 

شهرسـتان 52 هـزار نفـری بـه نوعـی وابسـته بـه ایـن 

شرکت هستند.

مدیرعامل شـرکت سـنگ  آهن مرکزی ایران گفت: واحد پر عیارسـازی باطله ها با تولید سـاالنه 200 هزار تن سـنگ آهن و اشـتغال 
20 نفر در معدن چغارت این شهرستان راه اندازی شد.

راه اندازی واحد پر عیارسازی باطله های معدن 
چغارت بافق یزد
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به گزارش »فلزات آناین« سید روح الله لطیفی 

اظهـار  همسـایگان،  بـا  ایـران  تجـارت  خصـوص  در 

داشت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، 92 میلیون 

و 256 هـزار و 219 تـن کاال بـه ارزش 46 میلیـارد و 

245میلیون و 716 هزار و 63 دالر بین ایران و 15کشور 

همسایه معامله شده است که نسبت به مدت زمان 

مشابه سال گذشته، 16 میلیون و 712 هزار تن کاال به 

ارزش 13 میلیارد و 783 میلیون دالر افزایش و با رشد 

22 درصـدی در وزن و 42 درصـدی در ارزش کاالهـا 

همراه بوده است.

وی افـزود: 70 میلیـون و 259 هـزار و 636 تـن کاال 

بـه ارزش 23 میلیـارد و 528 میلیـون و 428 هـزار و 

257دالر، سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه 

بـوده کـه 13 درصـد در وزن و 28 درصـد در ارزش 

نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

سـخنگوی گمـرک دربـاره میـزان صـادرات بـه 

کشـورهای همسـایه، تصریـح  کـرد: عـراق بـا هشـت 

میلیـارد و 222 میلیـون دالر و رشـد 20 درصـدی، 

ترکیـه بـا پنـج میلیـارد و 607 میلیـون دالر و رشـد 

151درصـدی، امـارات بـا یـک میلیـارد و 912 میلیـون 

دالر و رشـد یک درصدی، افغانسـتان با یک میلیارد 

و 655میلیون دالر و کاهش 21 درصدی و پاکسـتان 

با یک میلیارد و 129 میلیون دالر و رشد 25 درصدی، 

بـه ترتیـب پنـج مقصـد صـادرات کاالهـای ایرانـی بـه 

همسایگان بوده است.

لطیفـی بیـان کـرد: عمـان بـا 638 میلیـون دالر و 

رشد 63 درصدی، روسیه با 539 میلیون دالر و رشد 

20 درصدی، جمهوری آذربایجان با 492 میلیون دالر 

و رشد پنج درصدی، ترکمنستان با 300 میلیون دالر و 

رشـد 160 درصـدی، ارمنسـتان بـا 279 میلیـون دالر و 

کاهـش 2 درصـدی، قزاقسـتان بـا 165 میلیـون دالر و 

رشـد 43 درصـدی، کویـت با 139 میلیـون دالر )بدون 

تغییر(، قطر با 125 میلیون دالر و کاهش 21 درصدی، 

بـا هشـت میلیـون و 100 هـزار دالر و رشـد  بحریـن 

11درصدی و عربستان با 429 هزار دالر در رتبه های 

بیـن همسـایگان  در  ایرانـی  بعـدی خریـد کاالی 

قرار دارند.

وی در خصـوص واردات از کشـورهای همسـایه 

گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن  ماه، 21 میلیون و 

بـه ارزش 22 میلیـارد و  تـن کاال  996 هـزار و 583 

717میلیـون و 287 هـزار و 806 دالر، کاالی مـورد نیـاز 

کشـور از طریـق کشـورهای همسـایه تامیـن شـد کـه 

نسبت به مدت مشابه پارسال، 65 درصد در وزن و 

62 درصد در ارزش افزایش داشته است.

سـخنگوی گمرک مطـرح کرد: امـارات با فروش 

14 میلیارد و 566 میلیون دالر و رشـد 72 درصدی، 

ترکیـه بـا چهـار میلیـارد و 703 میلیـون دالر و رشـد 

22درصـدی، روسـیه بـا یـک میلیـارد و 451 میلیـون 

دالر و رشـد 52 درصـدی، عـراق بـا یـک میلیـارد و 

49میلیـون دالر و رشـد 780 درصـدی و عمـان بـا 

515میلیون دالر و رشد 27 درصدی، پنج کشور 

بیـن  در  نیـاز کشـور  مـورد  کاالهـای  تامین کننـده 

همسایگان بودند.

بر اساس گزارشی از ایرنا، لطیفی در پایان یادآور شد: 

پاکسـتان بـا 251.6 میلیـون دالر و رشـد 58درصـدی، 

قزاقسـتان با 56.3 میلیون دالر و رشـد 57 درصدی، 

جمهـوری آذربایجـان بـا 35.8 میلیـون دالر و رشـد 

66 درصدی، ترکمنسـتان با 30 میلیون دالر و رشـد 

64 درصدی، ارمنستان با 18.2 میلیون دالر و رشد 

21 درصدی، افغانستان با 17.9 میلیون دالر و رشد 

476 درصـدی، کویـت بـا 13.3 میلیـون دالر و رشـد 

94 درصـدی، قطـر بـا 7.8 میلیـون دالر و کاهـش 

یـک درصـدی و بحریـن بـا 1.4 میلیـون دالر و رشـد 

تامین کننـدگان  دیگـر  ترتیـب  بـه  379درصـدی، 

کاالهـای مـورد نیـاز کشـور در بیـن همسـایگان در 

11ماهه سال 1400 بودند.

سـخنگوی گمـرک گفت: تجارت ایران با 15 کشـور همسـایه طی 11 ماهه سـال جـاری، به 46.2 میلیارد دالر رسـیده اسـت. این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته، 32.4 میلیارد دالر بوده است که نشان از رشد 14 میلیارد دالری دارد.

افزایش 14 میلیارد دالری تجارت با همسایگان
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به گزارش »فلزات آناین«، محمد توکلی اظهار 

بـا  معـادن  هوایـی  نقشـه برداری  انجـام  داشـت: 

اسـتفاده از شـیوه های نویـن و پهپـاد در خراسـان 

رضوی، برای نخسـتین بار در کشـور در حال انجام 

است که این اقدام در راستای اجرای سیاست های 

نظارتی و حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و حفـظ حقـوق بیت المـال با همکاری سـازمان نظام 

مهندسی معدن استان صورت می گیرد.

وی افـزود: در نخسـتین مرحلـه، نقشـه برداری 

بـا  رضـوی  خراسـان  اسـتان  معـدن  از 155  هوایـی 

استفاده از پهپاد در حال انجام است.

معـاون معـادن و صنایع معدنی سـازمان صمت 

خراسان رضوی بیان کرد: معادنی که نقشه برداری 

هوایی آن ها در حال انجام است شامل خاک  صنعتی، 

سـنگ آهک، مگنتیـت، هماتیـت، طـا، فلدسـپات، 

کرومیـت، مـس، کائولن، کلسـیت، گرانیت، مـارن، 

مرمـر آراگونیتـی، منگنز، فلورین، مخلـوط  کوهی و 

آبرفتـی و مرمریـت هسـتند کـه در 19 شهرسـتان 

خراسان رضوی واقع شده اند.

شـرف  در  معـادن  همـه  کـرد:  عنـوان  توکلـی 

تمدیـد پروانـه قبـل از ارائـه طـرح بهره بـرداری خـود 

بایـد بـه صـورت سـاالنه بـا هماهنگی سـازمان نظام 

مهندسـی معدن خراسـان رضوی نسـبت به انجام 

عملیـات نقشـه برداری و تعییـن میـزان اسـتخراج 

گـزارش  و  کننـد  اقـدام  مانـده  ذخیـره  و  واقعـی 

مربوطـه را بـه سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 

استان ارائه دهند.

وی اضافـه کـرد: در 11 ماهـه امسـال، 69 معـدن 

جدیـد بـا ذخیـره 27 میلیـون تـن و اسـتخراج سـاالنه 

یـک میلیـون و 93 هـزار تـن در خراسـان رضـوی بـه 

بهره برداری رسیده است.

معـاون معـادن و صنایع معدنی سـازمان صمت 

خراسان رضوی تصریح کرد: این معادن شامل مواد 

معدنـی سـنگ آهن، مـس، کرومیـت، سـنگ  الشـه، 

سـرب، روی، سـلیس و مرمریـت در شهرسـتان های 

مشـهد، سـبزوار، تربـت حیدریـه، تایبـاد، فریمـان، 

نیشـابور،  چنـاران،  خـواف،  جـام،  تربـت  گنابـاد، 

بردسـکن، جغتای، داورزن و کاشـمر است که حجم 

سرمایه گذاری آن ها، یک هزار و 405 میلیارد ریال و 

میزان اشتغال زایی این معادن 361 نفر است.

بر اسـاس گزارشـی از ایرنا، توکلی یادآور شـد: با 

بهره بـرداری از معـادن جدیـد، شـمار معـادن دارای 

پروانه بهره برداری خراسـان رضوی به یک هزار و دو 

معـدن بـا ذخیـره دو میلیـارد و 860 میلیـون تـن و 

استخراج ساالنه 55 میلیون تن افزایش یافته است 

کل  سـرمایه گذاری  مجمـوع  ترتیـب  ایـن  بـه  کـه 

معـادن اسـتان، بـه 24 هـزار و 828 میلیـارد ریـال و 

اشتغال زایی برای 12 هزار و 246 نفر رسیده است.

معـاون معـادن و صنایع معدنی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت خراسـان رضوی گفت: از ایـن پس، پروانه بهره بـرداری هیچ معدنی 
در این استان بدون ارائه گزارش نقشه برداری هوایی آن تمدید نمی شود.

تمدید پروانه معادن در خراسان رضوی مشروط شد
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن« و بـه نقـل از روابـط 

تنهـا  کـرز  موسسـه  آهـن،  ذوب  شـرکت  عمومـی 

نماینـده ممیـزی و تاییدکننـده نهایـی محصـوالت 

مطابق با اسـتاندارد BS4449 اسـت. این موفقیت 

پیـرو انجـام ممیـزی خارجـی در آذر مـاه و ارسـال 

نمونه محصوالت به آزمایشـگاه کشـور انگلسـتان و 

تایید نتایج حاصل از انجام آزمون های مورد نظر بر 

روی این نمونه ها حاصل شد.

محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن 

اصفهـان در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: مطابـق 

بـه  توجـه  بـا  محصـوالت   ،BS4449 اسـتاندارد  

خواص مکانیکی مورد نظر باید با سیستم ترمکس 

تولیـد شـود. بـرای تولید این محصوالت از سیسـتم 

جدید ترمکس که به صورت خاقانه و بومی سازی 

کارگاه نورد 300 و 350 طراحی، ساخت و نصب شد، 

مورد استفاده قرار گرفت.

وی افـزود: ایـن سیسـتم جدیـد باعـث افزایش 

و پایـداری کیفیـت محصـول و سـهولت در اجرای 

کار می شود.

مدیـر سـابق کیفیـت فراگیـر شـرکت ذوب آهـن 

نیـز عنـوان کـرد: گواهینامـه کـرز نقـش مهمـی در 

صـادرات بـه ویژه برای کشـورهایی که از اسـتاندارد  

BS4449  استفاده می کنند، دارد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـی سـه روز ممیـزی، 

یـک نفـر حضـوری و چنـد نفـر نیـز بـه صـورت آناین 

حضــــور داشتنــــد، گفــــت: در پروســه دریافـــت 

موفقیت آمیز این گواهینامه، مدیریت های مختلف 

شرکت مشارکت فعالی داشته و در طی این ممیزی 

تمـام فرایندهـا از زمـان ورود مـواد اولیـه تـا خـروج 

محصوالت نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

حسـین دیبــــاجی افـــزود: یکـی از حسـاس ترین 

تسـت ها، تسـت خسـتگی اسـت کـه خوشـبختانه 

برای تمام مقاطع در آزمایشگاه انگلستان مورد تایید 

واقع شد که این نشان می دهد که تمام بخش ها از 

جمله تولید، آزمایشگاه، کنترل کیفی و ...، وظایف 

خود را به نحو احسن انجام داده اند.

مدیـر سـابق کیفیـت فراگیـر شـرکت ذوب آهـن 

اظهـار کـرد: بـه جرات می تـوان گفت تاکنون چنین 

ممیـزی سـختگیرانه ای در ذوب آهـن انجـام نشـده 

تنهـا  اصفهـان  آهـن  سـهامی ذوب  و شـرکت  بـود 

دارنده گواهینامه CARES در ایران است.

حسـین مشـکین، معاون تولید نورد 350 نیز در 

ایـن خصـوص گفـت: بـا حضـور نماینـده موسسـه 

CARES در کارگاه از محصـوالت آرماتـور N16 در 

نورد 350 نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال شد.

وی اظهار کرد: خواص مکانیکی مورد نیاز در این 

در  ممکـن  مکانیکـی  خـواص  باالتریـن  اسـتاندارد 

محصوالت فوالد ساختمانی و کم کربن است. با توجه 

بـه بسـته بودن محـدوده مجاز عناصـر آلیـاژی و فوالد 

هیپویوتکتوئیـد خواسـته شـده در ایـن اسـتاندارد، بـا 

طراحـی و بومی سـازی ترمکـس، بعـد از آخرین قفسـه 

نهایی دمای سطح میلگرد سریعا کاهش داده شده و 

الیـه نـازک مارتنزیـت تشـکیل شـده در سـطح میلگـرد 

باعث افزایش اسـتحکام می شـود. همچنین سـاختار 

پرلیتـی تشـکیل شـده در مرکز میلگـرد باعـث افزایش 

چقرمگی میلگرد می شـود. در ضمن با تراش آج های 

طراحی شده بر روی غلطک، مقاومت به خستگی این 

ذوب آهـن اصفهـان موفـق بـه دریافت گواهینامـه CARES برای صـادرات میلگـرد آجدار به کشـورهای منطقه بریتانیـا و حوزه 
خلیج فارس شد.

دریافت گواهینامه CARES ذوب آهن برای صادرات
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محصول نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

سـید جعفر رضویان، سرپرسـت نورد 300 افزود: 

اسـتاندارد  طبـق  شـده  تولیـد  محصـوالت  خـواص 

CARES نسبت به محصول آج 400 سطح باالتری از 

خـواص را برخـوردار اسـت و سـازه های سـاخته شـده 

را  الزم  مقاومـت  شـرایط  بدتریـن  در  آن هـا  توسـط 

دارنـد. از طرفـی مقادیـر پارامترهـای مـورد انتظـار 

سـخت گیرانه تعریـف شـده اسـت کـه دسـتیابی به 

آن، شـرایط ویـژه ای از خـط تولیـد را می طلبـد. فراهم 

کردن مهم ترین این شرایط در کارگاه، تولید به روش 

ترمکـس اسـت کـه بـا لوله هـای ترمکـس موجـود، 

 CARES دستیابی به الزامات موجود در استاندارد

وجود نداشـت. بنابراین اقدام به طراحی و سـاخت 

لولـه و جعبـه ترمکـس جدیـد شـد و آرماتـور N12 و 

N32 جهت نمونه برداری ممیز تولید شد. همچنین 

بـا نصـب قیچـی جدیـد در محـل بعـد از لوله هـای 

ترمکـس، امکان دسترسـی به یکنواختـی در خواص 

مکانیکـی محصول فراهم شـد.

محسن شهسـواری، سرپرست تضمین کیفیت 

 CARES گفت: گواهینامه صادره توسـط موسسـه

تا پنج سـال اعتبار داشـته که اعتبار آن برای تمدید 

در هـر سـال منـوط بـه انجـام ممیزی هـای مراقبتـی 

سالیانه است.

وی در ادامه مطرح کرد: با توجه به اینکه کلیه 

فراینـدهــــای شرکــــت مطابـــق الزامـــات سیستـــم 

مدیریـت کیفیـت )ISO9001( مورد بررسـی قرار 

گواهینامـه   CARES موسسـه  طـرف  از  گرفـت، 

اصفهـان  آهـن  ذوب  بـرای  نیـز   ISO9001:2015

صادر شد.

محمدرضـا کریمـی، کارشـناس کنترل کیفیت 

نـورد نیـز گفـت: فراینـد تولیـد و اخـذ گواهینامـه 

CARES از سال 96 طی چند مرحله برای محصوالت 

ایـن  ذوب آهـن اصفهـان شـروع و در سـال جـاری 

گواهینامه با موفقیت اخذ شد.

وی در پایـان اظهـار کـرد: یکـی از سـخت ترین و 

سـنگین ترین ممیزی های انجام شـده در ذوب آهن 

بـرای محصـوالت بـه لحـاظ حجـم کار، مسـتندات 

ارائـه شـده و نمونه هایـی کـه بررسـی و کنتـرل شـد، 

ممیزی CARES بود که از آن سربلند بیرون آمدیم.

ـــ

ذوب  آهن خواستار دریافت یارانه گاز برای تولید برق است

معـاون بهره بـرداری شـرکت ذوب آهـن اصفهـان گفت: اگـر ذوب آهن به نقطه سربه سـر برسـد که قیمـت برق تولیـدی نیروگاه 
گران تر از خرید شبکه سراسری می شود، به طور قطع فعالیت نیروگاه های خود را متوقف خواهد کرد.

بـه گـزارش »فلـزات آنایـن«، مهـرداد توالئیـان 

دربـاره تحویـل گاز بـه نیروگاه هـای ذوب آهـن بـا 

قیمت آزاد در حالی که قیمت گاز نیروگاه ها براساس 

تعرفه مشـخص می شـود، اظهار داشـت: متاسفانه 

از ابتـدا تاکنـون دربـاره تخصیـص هرگونـه یارانـه به 

ذوب  آهن اجحاف شده است.

وی با بیان اینکه ذوب  آهن در دو بخش تولید 

گاز  خـود  نیروگاه هـای  بـرای  همچنیــــن  و  فـوالد 

دریافـت می کنـد، توضیـح داد: در بخـش نخسـت 

ذوب آهـن هیـچ اعتراضـی نــــدارد و گاز دریافتــــی 

خود را براساس تعرفه گاز صنعت و فوالد پرداخت 

می کند، اما از سوی دیگر مقدار چشمگیری مصرف 

گاز ذوب آهـن در بخــــش نیروگاهـی و تولیــــد بـرق 

اسـت کـه همـواره ذوب   آهـن درخواسـت دارد کـه 

ایـن بخـش از گاز مطابـق تعرفه هـای گاز نیروگاهـی 

کل کشـور لحاظ شـود که متاسـفانه طی سـال های 

گذشته تاکنون این همکاری با صنعت مادر کشور 

لحاظ نشده است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب  آهن اصفهان 

بـا اشـاره بـه اینکـه ذوب   آهن برق تولیـدی خود را 

یا وارد شبکه سراسری برق داخل کشور می کنـــد 

و یا آن را برای نیــاز خود مصرف می کنــد، گفت: 

اگـر ذوب آهــــن بـرق تولیـد نکنـد، بـــه  طـــور قطـع 

ناچـار بـه دریافـت ایـن انـرژی از شـبکه سراـــسری 

برق خواهد شد.

توالئیــــان بـــا انتقــــاد بـــر اینکـــه محاسبــه گــاز 

نیروگاه هــــای تولیــــد بـرق ذوب آهــــن، بـا تعرفــــه 

کـرد:  تصریـح  اسـت،  نیفتـاده  اتفـاق  نیروگاهـی 

همواره خواستار این موضوع هستیم، اما متاسفانه 

بـه نتیجـه نرسـیده ایم و البتـه بـا توجـه بـه افزایـش 

قیمـت دوبـاره تعرفـه گاز، ذوب  آهـن دوبـاره پیگیر 

این موضوع است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که قیمت گاز 

نیروگاهـی ارزان تـر از گاز صنعتـی اسـت که هیچ گاه 

تاکنون این سوبسید به ذوب   آهن داده نشده است.

بـر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، ایـن فعـال صنعـت 

واحـد  چهـار  ذوب  آهـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فـوالد 

نیروگاهـی دارد، ادامـه داد: اگـر ذوب  آهـن بـه نقطـه 

سربه سـر برسـد که قیمت برق تولیدی آن گران تر از 

خرید شبکه سراسری می شود و به طور قطع فعالیت 

نیروگاه های خود را متوقف خواهد کرد، در حالی که 

کشور با کمبود تولید برق مواجه است.

معـاون بهره بـرداری شـرکت ذوب آهن اصفهان 

با بیان اینکه ظرفیت تولید نیروگاه های ذوب   آهن 

ایـن  220 مـگاوات اسـت، گفـت: میـزان نیـاز گاز 

نیروگاه ها 600 متر مکعب بر سـاعت اسـت و شـاید 

بـا قیمت هـای جدیـد خریـد بـرق از شـبکه ارزان تـر 

برای ذوب آهن باشد.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان:
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بـه گـزارش »فلـزات آناین«، عبدالله شـه بخش 

در نشستی با سرپرست و معاون جهاد دانشگاهی 

اسـتان سـمنان، اظهـار داشـت: اسـتان سـمنان از 

حوزه هـای  در  باالیـی  بسـیار  پتانسـیل  و  ظرفیـت 

معدنی برخوردار است.

از  یکـی  عنـوان  بـه  دانشـگاهی  جهـاد  از  وی 

رویش هـای بالنـده و مانـدگار انقـاب اسـامی نـام 

برد و افزود: جهاد دانشگاهی شجره طیبه ای است 

که آثار آن در همه جای کشور مشهود است.

رویکرد زیست محیطی به فعالیت های   

معدنی در آلومینای ایران

شـرکت  معـادن  بهره بـرداری  و  توسـعه  معـاون 

آلومینای ایران با گایه از برخی شایعات در خصوص 

فعالیت های معدنی و آثار مخرب احتمالی، بیان کرد: 

آلومینـای ایـران نـه یـک شـرکت خصوصـی کـه یـک 

مجموعه دولتی است و بر همین اساس، وظیفه ذاتی 

آن توجـه بـه توسـعه پایـدار اسـت و هیچـگاه چنیـن 

مجموعه ای به سمتی که به توسعه پایدار و تخریب 

محیط  زیست بینجامد حرکت نخواهد کرد.

شه بخش توجه به مسائل زیست محیطی را یکی 

از اولویت هـای شـرکت آلومینـای ایـران دانسـت و 

گفت: این مجموعه در بسیاری از استان ها و ازجمله 

در کرمـان، یـزد، کهگیلویـه و بویراحمـد، سـمنان، 

خراسان شمالی و... به فعالیت معدنی می پردازد و 

در همـه ایـن اسـتان ها رویکـرد و نـگاه مـا معطـوف بـه 

توسعه پایدار و حفظ محیط  زیست است.

وی بـا بیـان اینکـه آلومینـای ایـران متعهـد بـه 

مسـائل زیسـت محیطی اسـت، مطـرح کـرد: مـا در 

حوزه های زیست محیطی، تعهد جدی داشته و در 

نـگاه  انقـاب،  معظـم  رهبـری  بیانـات  راسـتای 

غیراقتصادی به آن داریم.

شـرکت  معـادن  بهره بـرداری  و  توسـعه  معـاون 

آلومینـای ایـران بـا گایـه از رویکـرد غیردقیـق برخی 

رسـانه ها در حـوزه فعالیت هـای معدنـی خواسـتار 

رویکرد تخصصی تر به این بخش شد.

شـه بخش بـا اشـاره بـه تاکیـدات مقـام معظـم 

رهبــــری در خصــــوص جهـــاد تبیین، اذعـــان کرد: 

جهاد تبیین با بیان حقیقت ها و رویکرد تخصصی 

محقق می شود.

ارائه بسـته توسـعه ای آلومینا به   

استانداری سمنان

وی با اشاره به ظرفیت های متنوع استان سمنان 

در حـوزه هـای معدنـی و صنعتـی، خاطرنشـان کـرد: 

یـک  راسـتا،  همیـن  در  ایـران  آلومینـای  مجموعـه 

بسـته توسـعه پایـدار تهیـه و به اسـتانداری سـمنان 

ارائه داده است.

شـرکت  معـادن  بهره بـرداری  و  توسـعه  معـاون 

ایـن  سـمنان  اسـتان  داد:  ادامـه  ایـران  آلومینـای 

ظرفیت بالقوه را دارد که با رفع برخی شبهات و در 

سـایه همـکاری و تعامـل مسـئوالن، مـردم، رسـانه ها 

و... به رتبه نخسـت کشـور برسـد و چهره اسـتان را 

متحول کند.

شـه بخش بـا بیـان اینکـه ایمیـدرو و آلومینـای 

ایـران، بسـته های توسـعه ای بـه همـه اسـتان ها ارائـه 

داده اسـت، افـزود: در دیگـر اسـتان ها ایـن بسـته 

توسـط ایمیـدرو تهیـه شـده امـا در اسـتان سـمنان 

مجموعـه آلومینـای ایـران ایـن بسـته را تدویـن و بـه 

مسئوالن استانی ارائه داده است.

وی در بخـــش دیگـــری از سخنــان خـــود بـــه 

زمینه های همکاری با جهاد دانشگاهی اشاره کرد و 

گفــت: در سـطح ملـی تفاهم نامـــه هایی بـا جهـــاد 

دانشگاهی منعقد شده است اما با توجه به نیازهای 

آموزشـی بـه تربیـت نیـروی متخصـص در سـمنان، 

آماده همکاری با جهاد دانشگاهی استان هستیم.

معـاون توسـعه و بهره بـرداری معـادن شـرکت آلومینـای ایـران گفت: با توجـه به غنای بـاالی مـواد معدنی در سـمنان، تربیت 
نیروهای بومی از سوی جهاد دانشگاهی می تواند به توسعه پایدار در این استان کمک کند.

ضرورت تربیت نیروی معدنی متخصص بومی
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تربیت نیروهای متخصص با همکاری   

جهاد دانشگاهی

عضـو هیئت مدیـره آلومینای ایران ضمن اشـاره 

بـه پهنه هـای معدنـی متعـدد در اسـتان و ضـرورت 

تربیـت نیروهای متخصص بومـی در حوزه معدنی، 

اظهـار کـرد: جهـاد دانشـگاهی اسـتان می توانـد در 

این بخش به ما کمک کند.

شه بخش بر ضرورت تربیت معدن کار، تکنسین 

و ناظـر معدنـی متخصـص تاکیـد کـرد و افـزود: بـا 

توجـه بـه غنـای بـاالی معدنـی در اسـتان، تربیـت 

نیروهای بومی از سـوی جهاد دانشـگاهی می تواند 

به توسعه پایدار در استان کمک کند.

تامیـن  بـرای  مجموعـه  ایـن  آمادگـی  از  وی 

اعتبـارات طـرح تربیـت نیـروی معدنـی متخصـص 

خبر داد و گفت: با توجه به معادن شناسـایی شـده 

در اسـتان، ما به نیروی معدنی متخصص بومی در 

این بخش نیاز داریم.

شـرکت  معـادن  بهره بـرداری  و  توسـعه  معـاون 

آلومینای ایران با بیان اینکه انتقال نیروهای معدنی 

از دیگـر مناطـق بـه فقـر نیـروی کار در آن مناطـق 

می انجامد، مطرح کرد: بر همین اساس، از دوره های 

تخصصـی و آموزشـی جهـاد دانشـگاهی در اسـتان 

سمنان استقبال می کنیم.

شـه بخش، سـمنان را بـه عنـوان دومین اسـتان 

کشـور از نظـر معـادن بوکسـیت دانسـت و تصریح 

کـرد: بـا توجـه بـه عرصه هـای معدنـی امیدبخـش 

دیگـر  شناسـایی  بـا  بسـا  چـه  اسـتان،  ایـن  در 

عرصه ها، این اسـتان حائز رتبه نخسـت کشـور در 

این حوزه معدنی شود.

وی از آمادگـی شـرکت آلومینـای ایـران جهـت 

همـکاری پژوهشـی بـا جهـاد دانشـگاهی خبـر داد و 

همـکاران  بازدیـد  زمینـه  داریـم  آمادگـی  گفـت: 

پژوهشی از خط تولید و عرصه های معدنی را فراهم 

کنیم. عاوه براین، در حوزه آینده پژوهشی مشاغل 

نیز آماده همکاری های مشترک با جهاد دانشگاهی 

استان هستیم.

معـاون توسـعه و بهـره بـرداری معـادن شـرکت 

بـه  اشـاره  ضمـن  پایـان  در  ایـران  آلومینـای 

در  اسـتان  دانشـگاهی  جهـاد  توانمندی هـای 

حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناورانه، از آمادگی 

ایـن مجموعـه بـرای توسـعه همکاری هـا با ایـن نهاد 

انقابی خبر داد.

ـــ

بهره برداری از 69 معدن در خراسان رضوی

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت خراسـان رضوی گفت: 69 معـدن جدید با 27 میلیـون تن ذخیره مـاده معدنی و ظرفیت 
استخراج یک میلیون و 93 هزار تن ماده معدنی در خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

بـه گـزارش »فلـزات آنایـن«، امیررضـا رجبـی 

ایـن معـادن  اظهـار داشـت: عمـده مـواد معدنـی 

شـامل سـنگ آهن، مـس، کرومیـت، سـنگ الشـه، 

سـرب و روی، سـیلیس و مرمریـت اسـت کـه در 

تربـت حیدریـه،  شهرسـتان های مشـهد، سـبزوار، 

تایبـاد، فریمان، گناباد، تربت جـام، خواف،چناران، 

نیشـابور، بردسـکن، جغتـای، داورزن و کاشـمر بـه 

بهره برداری رسیده است.

وی افزود: معادن مذکور با یک هزار و 405میلیارد 

بهره بـرداری  بـه  خصوصـی  بخـش  سـرمایه  ریـال 

رسـیده و امـکان اشـتغال مسـتقیم بـرای 361 نفـر را 

فراهم آورده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضـوی بیان کرد: طی همین مـدت، 65مورد پروانه 

اکتشـاف و 33 فقره گواهینامه کشـف برای فعاالن 

بخش معدن صادر شده است.

بر اساس گزارشی از ایسنا، رجبی یادآور شد: با 

بهره بـرداری معـادن جدیـد، مجمـوع معـادن دارای 

پروانـه بهره بـرداری اسـتان به یک هـزار و دو معدن با 

ظرفیـت  تـن،  میلیـون   860 و  میلیـارد  دو  ذخیـره 

حجــــم  و  تــــن  میلیـــون  سالیانــــه 55  استخــــراج 

سـرمایه گذاری 24 هزار و 828 میلیارد ریال رسـیده 

و امکان اشتغال مستقیم برای 12 هزار و 246 نفر را 

در سطح استان فراهم کرده است.

تا پایان بهمن ماه امسال رقم خورد؛
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن« و بـه نقـل از روابـط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، دبیرخانه جشنواره 

ملـی نـوآوری برتـر ایرانـی پـس از بررسـی و ارزیابـی 

فرایندهـای نـوآوری، محصـول اسـاید گیـت پاتیـل 

مـذاب تایـپ CS80 شـرکت فـوالد خوزسـتان را بـه  

عنوان محصول نوآور و برتر معرفی کرد.

اختتامیه ششمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی 

16 اسـفند مـاه 1400 بـا معرفـی 28 نـوآوری برتـر از 

شـرکت های ایرانی در سـالن جابربن حیان دانشـگاه 

صنعتی شریف برگزار شد.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی ضمـن بازدیـد از 

نمایشـگاه جانبی جشـنواره و تمجید از نوآوری های 

برتـر ایرانـی اظهـار کـرد: مـا بـه عنـوان یکـی از ارکان 

نـوآوری هستیــــم.  پیشـرفت اقتصــــادی محتــــاج 

برخـاف چنـــد دهــــه گذشـته کـه سـبک اقتصـاد و 

کسـب  و کار اجـازه حضـــور طوالنـی مـدت بـدون 

نوآوری در بازار را می داد، در حال حاضر در دورانی 

زندگـی می کنیـم کـه بـدون تمرکـز رکنـی بر مسـئله 

نـوآوری قابلیـت ادامـه حیـات و بقـا در اکوسیسـتم 

اقتصادی میسر نیست.

خانـدوزی با تبیین این موضوع گفـت: در واقع 

بازیگـر اقتصـادی بدون نـوآوری در زمان کوتاهی به 

راحتی از چرخه اقتصاد حذف خواهد شد، بنابراین 

اصـول  از  یکـی  بـه چشـم  نـوآوری  مقولـه  بـه  بایـد 

پیشرفت اقتصادی نگاه شود.

امــــور  وزارت  در  نــــوآوری  خصــــوص  در  وی 

اقتصـادی و دارایـی عنـوان کرد: یکـی از اهدافی که 

در وزارت امور اقتصادی و دارایی از مسـئله اصاح 

مجوزهای کسـب وکار دنبال می کنیم، سـهولت در 

ورود به کسب   و کارها است تا در فضایی که رقابت 

و امـکان ورود سـاده بـه بـازار وجـود دارد آن هایـی 

پیشـرو بماننـد کـه نـوآوری و کیفیـت و مزیت هـای 

قیمتـی مطلوب تری دارند.

سرپرسـت دانشـگاه شـریف بـا تاکیـد بـر لـزوم 

اعتماد و اختصاص پروژه های دولتی به متخصصین 

داخلـی و حمایـت از آن هـا گفـت: کشـور نیازمنـد 

ابرکارآفرینــــان امیــــدوار اســـت. مــــا ابرکارآفریـــن 

می سـازیم اما متاسـفانه ابرپروژه ها را به کشـورهای 

خارجی می سـپاریم. در ناحیه نوآوری شـریف بیش 

آن هـا  از  تعـدادی  کـه  دارد  وجـود  شـرکت  از 500 

شرکت های بزرگی هستند اما به دلیل عدم اعتماد 

و  خاقیـت  انگیـزه  بـزرگ  پروژه هـای  در  آن هـا  بـه 

نـوآوری در آن هـا کاهـش می یابد و ما شـاهد افزایش 

تقاضا برای مهاجرت نخبگان هستیم.

نـوآوران  و  رسـول جلیلـی گفـت: متخصصیـن 

داخلـی را تشـویق کنیـد و بـه توانمندی هـای آن هـا 

اعتماد داشته باشید.

هـادی اسـدی، رئیـس کمیتـه اجرایـی ششـمین 

جشـنواره نـوآوری برتـر ایرانـی، در مراسـم اختتامیـه 

ایـن جشـنواره افـزود: ایـن رویـداد ضمن شناسـایی و 

ارزیابـی نوآوری هـای برتـر ایرانـی به دنبـال معرفی و 

و جریان سـازی در  نـوآور  از شـرکت های  قدردانـی 

راستای ارتقای فرهنگ نوآوری در کشور است.

وی اذعـــان کـــرد: اهـــداف اصلـــی جشنـــواره 

شناسـایی، انتخاب، ممیزی و احراز شـرایط برترین 

نوآوری هـای شـرکت های ایرانـی اسـت. ایـن اقـدام 

محصـول اسـالید گیـت پاتیل مذاب تایپ CS80 شـرکت فوالد خوزسـتان در ششـمین جشـنواره  نـوآوری برتر ایرانـی به  عنوان 
محصول نوآور و برتر معرفی شد و تندیس زرین نوآوری سال 1400 را کسب کرد.

تندیس زرین نوآوری 1400 به شرکت فوالد خوزستان 
تعلق گرفت
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صدور مجوز ایجاد شرکت تامین سرمایه کیمیا
با حضور ریاست سازمان ملی بهره وری ایران،

معـاون مالـی و اقتصادی شـرکت ملـی صنایع مس ایران از موافقت شـورای عالی بورس برای ایجاد شـرکت تامین سـرمایه کیمیا 
خبر داد.

بـه گـزارش »فلـزات آنایـن« و به نقل از روابط 

عمومـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، کیـارش 

بـرای  مـس  شـرکت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مهرانـی 

تنوع بخشـی به نهادهای مالی و توسـعه ابزارهای 

مالـی و همچنیـن کمـک به رشـد بازار سـرمایه، از 

سـال 1399 اقدام به ایجاد چند نهاد مالی و موثر 

کـرده اسـت، اظهـار داشـت: بـا موافقـت شـورای 

عالـی بـورس گـروه مالـی کیمیـا مـس ایرانیـان کـه 

100 درصد سـهام آن متعلق به شـرکت مس اسـت، 

تامیـن  نـام  بـه  شـرکتی  ایجـاد  مجـوز  توانسـت 

سرمایه کیمیا را اخذ کند.

وی بخشـی از وظایـف ایـن شـرکت را عرضـه و 

مالـی،  تامیـن  اوراق  بهـادار،  اوراق  پذیره نویسـی 

مهندسی مالی و توسعه ابزارهای نوین مالی بیان 

کـرد و گفـت: خدمـات مشـاوره ای و ارزش گـذاری 

سـرمایه گذاری،  صندوق هـای  ایجـاد  شـرکت ها، 

مبتنـی  و صندوق هـای  توسـعه ای  صندوق هـای 

بـر ابزارهـای مشـتقه و ابزارهـای نویـن مالـی، از 

دیگر وظایفی اسـت که برای این شـرکت تعریف 

شده است.

معـاون مالـی و اقتصـادی شـرکت ملـی صنایـع 

مـس ایــــران عنــــوان کــــرد: شـرکت ملـی مــــس بـا 

اسـتفاده از تجربیاتـی کـه طـی دهه هـای گذشـته 

خـود در حـوزه مالـی و اقتصـادی داشـته اسـت، 

امروز به این باور رسـیده که برای تامین نیازهای 

صنایـع مختلـف از جملـه صنایـع معدنـی تامیـن 

سرمایــــه و در کنــــار آن، بــــرای عمــــوم جامعــــه 

خدمات مالی ارائه کند.

مهرانـی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت وی ـژه بخـش 

صنعـت و معـدن در دولت سـیزدهم، تصریح کرد: 

ایـران هـم در سـاختار  شـرکت ملـی صنایـع مـس 

درونـی و هـم در محیـط کلـی و کان اقتصـاد نقش 

اساسی ایفا می کند.

شـورای  اعضـای  اطمینـان  بـه  اشـاره  بـا  وی 

عالـی بـورس، اذعـان کـرد: شـرکت تامیـن سـرمایه 

صبـا بـا مالکیـت 60 درصـدی شـامل 51 درصـدی 

گـروه مالـی کیمیــــا مــــس ایرانیــــان و 9 درصـدی 

شـرکت ملـی مـس از طریـق پذیره نویسـی عمومـی 

و مشـارکت بـا سـهامداران خـرد در بـازار سـرمایه، 

ایجاد می شود.

وی در پایان یادآور شـد: در یک دوره 10سـاله، 

باالتریـن حجـم تامیـن مالـی برای صنایـع و معادن 

فراهـم  سـرمایه  تامیـن  شـرکت  طریـق  از  کشـور 

خواهد شد.

در چهـار بخـش نـوآوری در محصـول، نـوآوری در 

خدمت، نوآوری در فرایند و نوآوری در کسب وکار، 

زمینه معرفی و تقدیر از تاشگران حوزه صنعت و 

کسـب  و کار را فراهـم کـرده و از طریـق شـناخت 

نقـاط قـوت و قابـل بهبـود، ضمـن ارائـه بـاز خـور بـه 

فرایندهـای  بلـوغ  و  کـردن  نهادینـه  بـه  شـرکت ها 

نـوآوری و توسـعه محصـول جدیـد در شـرکت های 

ایرانی کمک می کند.

پاتیـل  گیـت  اسـاید  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

و  مـذاب مکانیسـم کنتـرل جریـان مـذاب اسـت 

بومی سـازی آن بـرای اولیـن بـار در شـرکت فـوالد 

خوزستان با همکاری واحدهای  تحقیق و توسعه و 

بخـش فوالدســــازی و یـک شرکــــت دانش بنیــــان 

صورت گرفت که در تست میدانی عملکرد عالی 

از خـود نشـان داده و دانـش فنـی آن هـم اکنـون در 

اکثـر شـرکت های فوالدسـازی مـورد اسـتفاده قـرار 

گرفته است.

گفتنـی  اسـت کـه در ممیـزی بـه عمل آمـده در 

مدیریـت تحقیقـات، تکنولـوژی و بهینه سـازی و بـا 

ایـن  مربـوط  مسـتندات  تکمیـل  و  شـرایط  احصـا 

موفقیت حاصل شده است.
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به گزارش »فلزات آناین«، محمدرضا پورابراهیمی 

اظهـار  کرمـان  اسـتان  معـادن  شـورای  جلسـه  در 

داشـت: تقریبـا همـه محدوده هـای معدنـی شـمال 

اسـتان در حـوزه حفاظـت سـازمان انـرژی اتمـی قرار 

گرفتـه و گفت وگوهـای الزم صـورت گرفته اسـت تا 

اجازه اکتشـاف و دسترسـی به ذخایر و مواردی که 

منعی ندارد، انجام شود. 

وی افـزود: در سـال آینـده تفاهم   نامـه همـکاری 

بیـن اسـتان کرمـان و سـازمان انـرژی اتمـی منعقـد 

خواهیم کرد که بهره برداری از معادن در این بخش 

تعیین تکلیف شود.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس اضافـه 

کرد: در بحث محیط زیسـت نیز، از سـوی ریاسـت 

سـازمان محیـط زیسـت اعـام آمادگـی شـده کـه 

همکاری های الزم صورت بگیرد و پیشنهاد می شود 

آزادسازی پهنه های حبس شده توسط سازمان های 

انـرژی اتمـی و محیـط زیسـت یکـی از اولویت هـای 

شورای معادن برای سال آینده باشد.

پورابراهیمـی گفـت: با پیگیـری ایـن اولویت ها، 

سـال آینـده آغـاز تحـوالت بـزرگ اسـتفاده از ذخایـر 

ایـن  کـه  باشـد  اسـتان کرمـان  خـدادادی  معدنـی 

اسـتان واقعـا بهشـت معـادن اسـت و هیـچ اسـتانی 

ذخایر معدنی به اندازه کرمان را ندارد.

ایـن مقام مسـئول ادامـه داد: در جنوب اسـتان 

هیــــچ کــــدام از ظرفیت هــــای سنگ آهـــن و مـس 

عملیـــــاتی نشــــده و بایـد سـال آینــــده تعهـــدات 

فعال سـازی ظرفیت هـای مشـخص شـده در مـس و 

پیگیری شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 

توافقـات بسـیار خوبـی بـا هیئـت مدیـره ایمیـدرو 

داشـته ایم کـه بایـد توافقـات ایـن جلسـه پیگیـری 

شـود. یکـی از مـوارد ایجـاد پایـگاه امـداد و نجـات 

شـمال اسـتان در بحـث کارگـران معـادن اسـت کـه 

باید صورت بگیرد.

پورابراهیمی بیان داشت: مسئله دیگر، عملیات 

اکتشافی در شمال و جنوب شهرستان های کرمان 

و راور است که سه پهنه گلباف، راین، چترود و راور 

در اختیـار آن هـا قـرار داده شـده و کـف توافـق یـک 

هـزار میلیـارد تومـان اسـت و تیـم اکنـون تجهیـز و 

اعزام شده است.

وی عنـوان کـرد: قـرار اسـت در نیمـه اول سـال 

آینده گزارش بخش اول نتایج مطالعات ژئوفیزیک و 

ژئوتکنیـک ایـن مناطـق بـه دسـت شـورای معـادن 

برسـد و بـا ایـن کار ورود شـرکت های خصوصـی بـه 

سرمایه گذاری در معادنی است که قبا اطاعات 

اکتشافی را برای آن ها نداشته ایم.

بر اساس گزارشی از فارس، نماینده مردم کرمان 

و راور در مجلس گفت: موضوع دیگر پهنه های در 

اختیـار ایمیـدرو بایـد تعییـن تکلیـف شـود کـه طبق 

این صورت جلسه 80 درصد از محدوده ها و پهنه ها 

از شـرکت ایمیـدرو آزادسـازی شـده اسـت کـه کار 

بسیار مهمی است.

رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس خاطرنشـان 

کرد: مطمئن هستیم یکی از ظرفیت های قدرتمند 

ما برای توسـعه، فعال سـازی معادن و فرآوری بخش 

معادن اسـت که باید با شـتاب بیشـتری نسـبت به 

گذشته جلو برود.

رئیـس کمیسـیون اقتصادی مجلس گفت: برای عملیات اکتشـافی در شـمال و جنوب شهرسـتان های کرمـان و راور، توافق یک هزار 
میلیارد تومانی صورت گرفته که یک تیم اکنون تجهیز و اعزام شده است.

اختصاص 1000 میلیارد تومان برای عملیات اکتشافی 
معادن در کرمان و راور
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن« و بـه نقـل از روابـط 

و  عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن 

فلـزات، مرتضـی علی اکبـری با اشـاره به شـرایط حوزه 

معـدن و سـرمایه گذاری های جدیـد و توسـعه ای کـه 

این شرکت در یک سال گذشته انجام داده است در 

خصوص افزایش درآمد »ومعادن« اظهار داشت: در 

کنـار درآمـد حاصـل از فعالیت هـای غیـر عملیاتـی 

مانند خرید و فروش سـهم، عمده ترین بخش درآمد 

شرکت از محل شرکت های زیرمجموعه است که با 

توجـه بـه هدایـت سـرمایه های شـرکت های گـروه بـه 

حوزه های مختلف معدنی طی یک سـال گذشـته و 

حمایـت و پشـتیبانی کـه »ومعـادن« از طرح هـای 

توسعه ای در بخش معدن داشته است در این مدت 

شاهد افزایش سودآوری در شرکت های زیرمجموعه 

و در نتیجه رشد درآمد »ومعادن« باشیم.

وی تغییـرات راهبـردی و اسـتراتژی های اخیـر 

شـرکت را همسـو بـا برنامه هـای توسـعه ای و اجـرای 

طرح هـای جدیـد معدنـی در کشـور توصیف کـرد و 

افـزود: بـا توجـه بـه تجربـه مدیریتـی و تخصـص و 

تسلطی که خود مدیرعامل شرکت، در حوزه معدن 

و بـه  طـور ویـژه در زنجیـره فـوالد دارنـد، برنامه هـای 

بـرای  گذشـته  سـال  یـک  در  متعـددی  توسـعه ای 

شـرکت تعریـف شـد کـه برخـی از آن هـا نیـز وارد فاز 

اجرا شده است؛ در کنار آن عاوه بر سرمایه گذاری 

مـواد  زنجیره هـای  بـه  ورود  بـا  فـوالد،  زنجیـره  در 

معدنی دیگر، پروژه های اقتصادی مختلفی را برای 

سـایر فلـزات و مـواد معدنـی در دسـتور کار قـرار 

دادیـم کـه بـا توجـه بـه پیش بینی هـای انجـام شـده، 

منافـع و دسـتاوردهای خوبـی طـی سـال های آینـده 

نصیب شرکت و در حوزه معدنی کشور می شود.

بـر اســــاس توضیحــــات علی اکبـــــری، حجـــــم 

سـرمایه گذاری »ومعـادن« و مشـارکت ایـن شـرکت 

در پروژ ه هـای بـزرگ و ملـی در بخـش معـدن قابـل 

ایـن سـرمایه گذاری ها در  توجـه اسـت؛ همچنیـن 

استان ها و مناطق مختلف کشور انجام شده است 

که عاوه بر حصول دستاوردهای مختلف در سطح 

ملـی، تـوازن و توزیـع متناسـب ثـروت در سراسـر 

کشـور را بـه دنبـال دارد. سـرمایه گذاری در معـادن 

فـوالد کردسـتان،  قالـب مجتمـع  غـرب کشـور در 

ایجاد پایگاه معدنی در استان های شرقی کشور )در 

گام نخست سرمایه گذاری در معدن مس و طای 

»جانجـا«(، اجـرای پروژه هـای اکتشـافی در شـمال 

شـرق و مرکـز کشـور ازجملـه مهم تریـن طرح هـای 

فلـزات  و  معـادن  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 

هستند در یک سال گذشته هستند.

معـاون مالـی و اقتصـادی شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات با اشـاره به رشـد درآمد این شـرکت طی یک سـال 
گذشـته، از سـرمایه گذاری »ومعـادن« در بخش هـای مختلـف زنجیـره فوالد در این مـدت خبر داد و با اشـاره به راهبرد توسـعه ای 
این شـرکت گفت: اجرای طرح های توسـعه ای توسـط شـرکت های گروه و افزایش درآمد حاصل از آن موجب افزایش سـودآوری 

در شرکت های زیرمجموعه و در نتیجه رشد درآمد »ومعادن« شده است.

افزایش درآمد »ومعادن« با اجرای طرح های 
توسعه ای در یک سال گذشته
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن« و بـه نقـل از روابط 

عمومی شرکت فوالد خوزستان، محسن کرم نیا با 

اعـام ایـن مطلـب اظهـار داشـت: در دی مـاه 1400 

پس از پایان تعمیرات زمزم 1 و به دلیل محدودیت 

بـا  سـالیانه،  تعمیـرات  لـزوم  همچنیـن  و  گاز 

بخـش،  و مدیـر  بهره بـرداری  هماهنگـی معاونـت 

واحد زمزم 2 متوقف شد.

وی افزود: در این تعمیرات بعد از 12 سال که از 

عمر واحد زمزم دو می گذرد برای اولین بار ریفرمر 

بازسـازی شـد،  بـه صـورت کامـل  زمـزم دو  واحـد 

تمامی تیوپ ها و متعلقات آن ها و همچنین تمامی 

کاتالیست های درون تیوپ ها و نسوز کامل سقف 

ریفرمر تعویض شدند. در نواحی مختلف از جمله 

کوره، اسـکرابرها، تیکنر، بلور اریا و سـایر قسـمت ها 

اورهال تعمیرات کلی انجام شد.

رئیـس نـت واحدهـای زمـزم بـا اشـاره بـه بـدون 

حادثـه بـودن تعمیـرات سـالیانه گفـت: علی رغـم 

سطح وسیع فعالیت ها و حجم بسیار زیاد تعمیرات 

و همزمـــانی اجـــرای سایــــر فعالیت هـــا در سـطح 

سـایت، ایـن برنامـه بـدون حادثـه  انجـام شـد و همه 

کارکنـان در انتهـای تعمیـــرات بــــه سامـــت و بـا 

تندرستی کامل تعمیرات را به پایان رساندنـد.

وی در خصـوص چگونگـی کنتــــرل حــــوادث 

خاطرنشـــان کرد: با مـــرور حوادث و پتانسـیل های 

خطـــر سال هـــای گذشـته و آمـوزش و بازآمـوزی 

اسـتانداردها و مـرور خطـرات سـایت بـه کارکنـان و 

کـردن  کنتـرل  بـا  تعمیـرات  طـول  در  همچنیـن 

پتانسیل های خطر و نظارت دقیق و هوشمندانه و 

متوالی بر فعالیت ها، نسبت به کنترل اعمال غیر 

ایمن و کنترل شـرایط غیر ایمن با دقت و وسـواس 

زیادی اقدام کردیم و استاندارها و دستورالعمل ها، 

خط قرمز ستاد تعمیرات بود.

کرم نیا در ادامه تاکید کرد: با کنترل و مدیریت 

و  زمان بنـدی  برنامـه  کنتـرل  همچنیـن  و  منابـع 

نظـارت دقیـق موفـق شـدیم واحـد را 43 سـاعت 

یکـم  روز   20 سـاعت  راس  مقـرر،  زمـان  از  زودتـر 

اسفندماه 1400 به بهره برداری رسانیم.

پایـان ضمـن  نـت واحدهـای زمـزم در  رئیـس 

تشـکر و قدردانـی از تمامـی دسـت اندرکاران سـتاد 

تعمیرات و ناظران تولید و تعمیرات و پیمانکاران، 

از تمامـی واحدهـای جانبـی کـه در طول تعمیرات 

با ارائه خدمات ارزشـمند موجب تسـهیل در امور 

سـتاد تعمیـرات شـدند، تشـکر ویـژه و بـرای تمامی 

و  تعمیـرات  ایـن  در  حاضـر  همـکاران  و  عزیـزان 

مجموعـه فـوالد خوزسـتان طلـب خیر و سـامتی و 

موفقیت های بیش از پیش کرد.

رئیـس نـت واحدهـای زمزم شـرکت فوالد خوزسـتان گفـت: با کنتـرل و مدیریـت منابـع و همچنین کنتـرل برنامـه زمان بندی و 
نظارت دقیق موفق شدیم تعمیرات سالیانه زمزم 2 را بدون حادثه انجام دهیم و 43 ساعت زودتر از برنامه به پایان رسید.

تعمیرات سالیانه زمزم 2 با موفقیت به پایان رسید

ـــ

صدور مجوز استخراج و برداشت از سد باطله فوالد سنگان

مجوز استخراج و برداشت از محدوده ای به وسعت 238 هکتار از سد باطله فوالد سنگان توسط پیمانکار گروه الف مجتمع سنگان صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آناین« 

و بـه نقـــل از روابـط عمومـی ایمیــــدرو، مجــــوز 

اسـتخراج و برداشـــت از محــــدوده مـورد نظـر بـا 

موافقت ایمیدرو و سـتاد اجرایی مجتمع سـنگان 

صــــادر شــــده اســــت و بـا تجهیــــز کارگاه توســــط 

پیمانـکار، بـه زودی افتتــــاح عملیــــات برداشـت 

کلیــــد خواهـــد خــــورد. با این اقــــدام نیروهـــای 

سابق معــدن ققنـــوس در این محدوده مشغـــول 

به کار می شوند.



سایـر رسانـه ها

هفتهنامه

85
 é شماره  é 209 اسفند ماه 1400

بـه گـزارش »فلزات آناین«، محمد سـرجوقیان 

در خصـوص راهـکار اداره کل صمـت بـرای حـذف 

اجحاف های احتمالی تا سـال 1401، اظهار داشـت: 

کارگروهی متشکل از نمایندگان خانه معدن، خانه 

صنعــــت، اتــــاق بازرگــــانی و سازمـــان صمـــت تـــا 

اردیبهشت ماه سال آینده با محاسبه و اباغ بهای 

مـواد معدنـی گوناگـون، تکلیـف معـدن داران بـرای 

محاسبه حقوق دولتی را مشخص خواهد کرد.

وی افـــزود: معـــدن دارانی که پس از محاسـبه 

حقـوق دولتـی خـود بـا لحاظ کـردن درصـــد فروش 

بـرای هـر مـاده معدنی معتـرض باشـند، می توانند 

بـا ثبـت اعتـراض خـود و ارائـه مسـتندات الزم از 

تخفیف های قانونی بهره مند شوند.

معـاون امـور معـادن اداره کل صنعـت، معدن و 

تجـارت اسـتان اصفهان با بیـان اینکه حقوق دولتی 

کـه پیـش از سـال 99 از معـدن داران اخـذ می شـد 

بسـیار ناچیـز بود، گفـت: با پیش بینی هایی کـه در 

قانون شده بود، این حقوق از یک بهای ثابت تبدیل 

به درصدی از فروش محصوالت معدنی شد.

سـرجوقیان در پاسـخ بـه انتقـاد کلی نگـری در 

محاسبه حقوق دولتی، عنوان کرد: اگر معدن داران 

فاکتور دولتی شفاف ارائه دهند، حقوق دولتی هر 

معـدن بـه صـورن جداگانـه و بـر مبنـای معیار هـای 

گوناگون مانند قیمت فروش، فاصله معدن تا مرکز 

فرآوری و... محاسبه می شود؛ در حالی که بسیاری 

از معدن داران از ارائه فاکتور شفاف سرباز می زنند.

بـه  موظـف  معـدن داران  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

سپرده گذاری مبلغ معـــادل 6 مـــاه حقـــوق دولتی 

عالـی  تصویـب شـورای  بـا  کـرد:  هسـتند، مطـرح 

معـدن داران  صمـت،  وزارت  آیین نامـه  و  معـادن 

ضمانت نامـه  سـپرده گذاری  جـای  بـه  می تواننـد 

بانکی، چک یا سفته بگذارند.

معـاون امـور معـادن اداره کل صنعت، معدن و 

خـاف  بـر  کـرد:  اذعـان  اصفهـان  اسـتان  تجـارت 

آیین نامــــه اباغــــی، ذی حسابــــان اداره کل امــــور 

مالیاتی ضمانت چک و سـفته را به عنوان تضمین 

حقوق دولتی معدن کاران نمی پذیرند.

بر اســــاس گزارشـــی از خبرگزاری صداوسیما، 

بهنـام ابراهیمـی، دبیـرکل اتـاق بازرگانـی اصفهـان 

نیـز بـا بیـان اینکـه هزینـه اسـتخراج مـواد معدنـی 

برای معادن در مناطق مختلف گوناگون است، از 

میـزان  کـردن  لحـاظ  بـا  دولتـی  حقـوق  محاسـبه 

فروش معادن انتقاد کرد.

حسـام الدین فرهادی نسب، مشـاور کمیسیون 

معـادن اتـاق بازرگانـی اصفهـان نیـز از طـرح تهیـه 

نرم افـزار محاسـبه حقـوق دولتـی اسـتقبال کـرد و 

مشـکات  همـه  حـل  راه  را  قانـون  بـه  بازگشـت 

عنوان کرد.

معـاون امـور معـادن اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه سـازمان نظام مهندسـی کشـور عهده دار 
طراحـی ایـن نرم افزار شـده اسـت، گفـت: با طراحی ایـن نرم افـزار دقیق و حـذف خطا های انسـانی، حقـوق دولتی هـر معدن از 

سال 1401 به صورت دقیق محاسبه خواهد شد.

عزم وزارت صمت برای محاسبه نرم افزاری 
حقوق دولتی معادن
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن«، طرح هـای صنعتی 

نیمه تمـام در لرسـتان یکـی از معضـات موجـود در 

حوزه اقتصاد و اشتغال این استان محسوب می شود، 

طرح ها و پروژه هایی که با گذشـت سـال ها همچنان 

در چند قدمی افتتاح متوقف مانده اند.

پروژه ای که 20 سال وعده شنیده است!  

ایـن طرح هـای صنعتی و تولیدی نیمـه کاره در 

بـا  مـردم شـده چراکـه  ناامیـدی  لرسـتان موجـب 

افتتـاح و بهره بـرداری از آن هـا زمینه ایجاد اشـتغال 

خوبی در استان می تواند فراهم شود.

صـدر  اسـتان های  از  یکـی  همـواره  لرسـتان 

ایـن در حالـی  بـوده و  بیـکاری در کشـور  جـدول 

اسـت کـه اگـر برخی از همیـن طرح های نیمه تمام 

صنعتـی و اقتصـادی در لرسـتان بـه مرحلـه افتتـاح 

برسـند شـاید بخشـی از زخـم ملتهـب بیـکاری در 

این استان التیام پیدا کند.

یکـی از مطالبـات مـردم شهرسـتان ازنـا فعـال 

شدن کارخانه فوالد ازنا است که بیشتر از 19سال 

فقـط وعـده شـنیده اسـت، مجـوز اولیـه کارخانـه 

فـوالد ازنـا سـال 81 صـادر و فعالیـت رسـمی بـرای 

احـداث ایـن کارخانـه از سـال 84 آغـاز شـد، ایـن 

پروژه هـای  از مهم تریـن  یکـی  کـه  واحـد صنعتـی 

اسـتان لرسـتان در ایـن حـوزه محسـوب می شـود 

قـرار بـوده بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه یـک  میلیـون و 

200 هـزار تـن ورق در فـاز اول و سـاالنه 700 هـزار تـن 

فوالد در فاز دوم وارد چرخه فعالیت شود.

ایـن پـروژه صنعتـی از آن جهـت برای لرسـتان و 

لرسـتانی ها ارزشـمند اسـت کـه بهره بـرداری از آن 

می توانـد بـه  طـور مسـتقیم هـزار و 500 شـغل در 

یکی از بیکارترین استان های کشور ایجاد کند که 

ایـن رقـم مجـزا از اشـتغال غیرمسـتقیم ایـن واحـد 

صنعتی است.

عقب گرد فوالد ازنا به نقطه اول!  

از سـوی دیگـر مجتمـــع فـوالد ازنـا در صـورت 

بهره بــــرداری کامــــل می توانــــد از خــــروج ساالنــــه 

میلیون هـا دالر ارز از کشـور جلوگیـری کـرده و بـه 

ایـن لحــــاظ نیــــز از مهم تریــــن واحدهـای صنعتـی 

کشور محسوب می شود.

امـا سال هاسـت کـه سرنوشـت پـروژه فـوالد ازنـا 

در میـان وعده هـای مسـئوالن و سـرمایه گذاران در 

هالـه ای از ابهـام باقـی مانـده اسـت، بـه طـوری کـه 

اخیـرا فرهـاد زیویـار اسـتاندار لرسـتان از عقب گـرد 

ایـن پـروژه بـه نقطه اول خبر داده و گفته اسـت که 

بـا مشـکات حقوقـی مواجـه  ایـن طـرح صنعتـی 

شده است.

وی اخیــــرا گفتــــه اســــت: فـــوالد ازنـا آمـاده 

واگـذاری شـد امـــا بـه جهـت دعواهـای حقوقی به 

همان نقطه اول برگشتیم، نه خوش بین و نه بدبین 

نمی تـوان  چـون  می کنیـم  پیگیـری  امـا  هسـتیم 

اشـخاص حقیقـــی را وادار کـــرد امــــا از ابزارهـا و 

اسـتفاده  آن هـا  راه انـدازی  بـرای  خـود  امکانـات 

می کنیم. با همکاری اشخاص، دستگاه قضا و قوه 

مجریه باید پیگیری کنیم.

رونمایی از وعده جدید نماینده!  

ایـن سخنــــان در حالـــی مطـــرح می شـــود کـه 

حسـین گـودرزی نماینـده مـردم دورود و ازنـا در 

مجلس شـورای با رونمایی از وعده ای جدید، خبر 

از آغـاز بـه کار ایـن طرح صنعتی در دهه فجر 1401 

داده است!

وی در جریان بازدید خود از این پروژه صنعتی 

اظهـار داشـت: یـک و نیـم سـال اسـت کـه از اولیـن 

بازدیـد مـن از ایـن مجموعه می گذرد، حـدود 70 تا 

80 نفـر نیـروی جـوان ازنایـی در ایـن کارخانـه کار 

می کننـد و بدون حضور نیروهـای خارجی در حال 

راه اندازی شرکت هستند.

نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلـس شـورای 

سرنوشـت فـوالد ازنـا در هاله ای از ابهام اسـت و اسـتاندار لرسـتان خبـر داده که بـه دلیل مشـکالت حقوقی، این پـروژه به نقطه 
اول خود برگشته و نماینده وعده دهه فجر 1401 را برای افتتاح آن داده است.

سرنوشت فوالد ازنا در هاله ای از ابهام
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اسـامی بـا اشـاره بـه نیـاز شهرسـتان بـه تکمیـل ایـن 

پـروژه صنعتـی، خطاب به کارگران ایـن پروژه گفت: 

ما برای رفع مشکات کنار شما هستیم، یک برنامه 

زمان بنـدی بـا مسـئوالن پـروژه داریـم کـه دهـه فجـر 

1401 خط تولید این پروژه شروع به کار کند.

گـودرزی بیـان کـرد: بعـد از تعطیات سـال نو کار 

وسعت بیشتری پیدا خواهد کرد و با برنامه زمان بندی 

که اعام شده کار به ثمر خواهد نشست.

وعده 10 روزه ای که تحقق پیدا نکرد  

ازنـا در  ایـن سـخنان نماینـده مـردم دورود و 

مجلـس شـورای اسـامی در حالـی مطرح می شـود 

کـه پیـش از ایـن وی در سـخنانی بـا اشـاره بـه ثمـر 

آغـاز  و  ازنـا  فـوالد  شـرکت  واگـذاری  نشسـتن 

راه انـدازی آن اظهـار داشـت: دو جلسـه بـا حضـور 

اسـتاندار لرسـتان، مقامات قضایی، بانکـی، وکای 

و  شـد  برگـزار  شـده،  تعییـن  خریـدار  و  مالـک 

خوشبختانه مراحل کار تا حد زیادی پیش رفت.

وی با بیان اینکه در واقع مالک با خریداری به 

را معرفـی  ایشـان  و دادسـتان  بـود  توافـق رسـیده 

کردنـد گفـت: اهلیـت این خریدار از سـوی بانک و 

انجـام  کـه  بررسـی هایی  در  دیگـر  دسـتگاه های 

دادند، تایید شد.

نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلس شـورای 

اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا ایـن اوصـاف خریدار 

ایـن شـرکت تعییـن و مقـرر شـد کـه خریـدار ظـرف 

بـا تاکیـد اینجانـب بـه عنـوان وکیـل  10روز آینـده 

مـردم، بـرای شـفاف شـدن مراحـل راه انـدازی، هزار 

میلیـارد تومـان در بانـک عامل پول سـرمایه گذاری 

کند، ادامه داد: این پول باید با دو امضای بانک و 

شـرکت  راه انـدازی  و  تولیـد  بـرای  صرفـا  خریـدار 

مصرف شود.

گودرزی افزود: این امر عامل اساسـی و نهایی 

تایید اهلیت خریدار خواهد بود.

وی بیــــان کــــرد: با توجـــه به توافـــق خریدار و 

فروشـنده و همچنین تایید صورت گرفته از سـوی 

سازمان های مربوطه، دیگر بحث مزایده کنار گذاشته 

می شـود و بر اسـاس کارشناسـی های دادسـتانی و 

توافـق بیـن خریـدار و فروشـنده، مبایعه نامـه ظـرف 

10 روز آینده و مراحل واگذاری زیر نظر دادسـتانی 

تهران انجام خواهد گرفت.

مـردم  نماینـده  مهـر،  از  گزارشـی  اسـاس  بـر 

دورود و ازنا در مجلس شـورای اسـامی گفت: به 

صـورت شـبانه روزی همـه مسـئوالن نیـز پـای کار 

هسـتند تـا ایـن شـرکت بـزرگ به ثمر بنشـیند تا هم 

بخشـی از بیـکاری منطقـه را حـل کنیـم و هـم ایـن 

سـرمایه ملی که نزدیک به دو دهه بوده زمین گیر 

شده، فعال شود.

ـــ

مذاکره  چین با طالبان برای استخراج معدن مس

بر اساس گزارش وال  استریت ژورنال، یک شرکت چینی در حال مذاکره با طالبان برای استخراج معدن مس عینک لوگر است.

بـه گـزارش »فلـزات آنایـن«، ایـن روزنامـه در 

عیـــــن حــــال در گزارشـی کـــــه امــــروز دوشنبـــه 

23اسـفندماه منتشـر کرده، نوشـته است که پکن 

در حال مذاکره برای آغاز کار روی ذخایر نفت و 

گاز در شمال افغانستان نیز است.

وال  اسـتریت ژونـال نوشـته اسـت کـه چیـن 

پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از افغانستان، 

به  دنبال ثروت معدنی این کشور است.

چنــــدی پیــــش هــــم گــــزارش شـــده بــود که 

سـرمایه گذاران چینـی دربـاره  مـس عینک لوگر با 

طالبــــان گفت وگــــو کرده انــــد. در گذشتــــه هـم 

شـرکت چینـی بـرای اسـتخراج ایـن معدن قـرارداد 

امضا کرده بود.

 رسانه هــــای چینـــی هـم نوشتـــه بودنــــد کـه 

تاجـران ایـن کشـور بـرای بررسـی معـادن لیتیـم بـه 

افغانسـتان آمده انـد. لیتیـم و مـس منابـع مهمـی  

در فناوری های باتری خودروهای برقی و گوشی های 

هوشمند به  شمار می روند.

بر اساس گزارشی از فارس، افغانستان سرشار 

از معادن زیرزمینی اسـت که طی سـال های اخیر، 

بـه  دلیـل جنـگ و بی ثباتـی دسـت  نخـورده باقـی 

مانـده و یـا بـه  شـکل قاچـاق از سـوی قدرتمنـدان 

استخراج شده است.
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بـه گـزارش »فلـزات آنایـن«، محمـد الهوتـی 

ارائـه  آمارهـای رسـمی  اسـاس  بـر  اظهـار داشـت: 

شـده تـا پایان بهمن مـاه، میزان وزنی تجـارت ایران 

بـه حـدود 149 میلیـون و 400 هـزار تـن رسـیده و از 

نظـر ارزشـی نیـز تجـارت حـدود 90 میلیـارد دالر 

بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، از نظـر وزنـی تجـارت 

ایران افزایش 12 درصدی را به ثبت رسانده است.

رشـد  ایـران  صـادرات  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

40درصـدی داشـته اسـت، افـزود: در 11 ماهه سـال 

جاری، میزان صادرات ایران به بیش از 112میلیون 

و 650 هـزار تـن رسـیده و از نظـر ارزشـی نیـز از مـرز 

43.5 میلیـارد دالر عبـور کـرده اسـت. بنابرایـن، از 

نظر وزنی صادرات ایران 10 درصد و از نظر ارزشی 

40 درصد افزایش یافته است.

دربـاره  ایـران  صـادرات  کنفدراسـیون  رئیـس 

آخریـن وضعیـت واردات کاال بـه ایـران، بیـان کـرد: 

در 11 ماهـه امسـال، میـزان واردات از 36 میلیـون 

تن گذشته و ارزش آن نیز بیش از 46 میلیارد دالر 

شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب واردات ایـران از نظـر 

وزنی 19 درصد و از نظر ارزشـی 36 درصد افزایش 

یافتـه اسـت. اگرچـه بخشـی از ایـن افزایـش تحـت 

تاثیر افزایش قیمت کاال پس از شیوع کرونا نهایی 

شده است.

وی دربـاره اصلی ترین شـرکای تجـاری ایران در 

سـال جاری، عنوان کرد: آمارها نشـان می دهد که 

بیشـترین صادرات ایران به چین بوده اسـت و پس 

میـان  در  دارنـد.  قـرار  ترکیـه  و  عـراق  نیـز  آن  از 

کشورهای صادرکننده کاال به ایران، امارات متحده 

عربی، چین و ترکیه صدرنشین هستند.

عضـو اتـاق بازرگانی تهران مطـرح کرد: با توجه 

بـه آمارهـای بـه دسـت آمـده و عملکـرد کشـور در 

اسـفند مـاه، می تـوان پیش بینـی کـرد کـه در سـال 

1400، میـزان تجـارت خارجـی ایران از مـرز 100میلیارد 

دالر عبـور کنـد کـه افزایـش قابل توجهی را نسـبت 

به سال قبل نشان می دهد.

بر اسـاس گزارشـی از ایسـنا، الهوتی با اشاره به 

بحـث حــــذف ارز چهــــار هــــزار و 200 تومـــانی و 

تصمیماتـی کـه در ایـن رابطـه اتخـاذ شـــده اسـت، 

بـا کاهـش تعرفـه  بیـــان کـــرد: دولـــت می توانـــد 

واردات، افزایـش قیمـت کاالهـا پـس از حـذف ارز 

دولتـی را محدودتـــر کنـــد. همچنیـــن بایـد توجـه 

داشـت کـه بـا توجـه بـه تحـوالت اخیـر در جهـان، 

قیمـت کاالهـا افزایشـی شـده اسـت و ایـن موضوع 

در اقتصـاد ایـران نیـز خـود را نشـان خواهـد داد امـا 

می تـوان بـا برخی سیاسـت های داخلـی، از افزایش 

قیمـت کاالهـا پـس از حـذف ارز ترجیحـی تـا حدی 

جلوگیری کرد.

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران گفت: با توجه به رشـد آمارهـای صادراتی و وارداتی در سـال جـاری، می توان انتظار داشـت 
که میزان تجارت ایران به 100 میلیارد دالر تا پایان سال برسد.

تجارت ایران به 100 میلیارد دالر خواهد رسید
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد:
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به گزارش »فلزات آناین«، بنابر اعام اورسا 

فـن درلیـن ، اتحادیـه ایـن قـاره امتیـاز ویـژه معاملـه 

اقتصـادی و تجـاری بـا روسـیه را بـه حالـت تعلیـق 

درخواهد آورد و اقدامات سـختگیرانه ای در مورد 

صـادرات  و  اعمـال  شـده  رمزنـگاری  دارایی هـای 

کاالهای لوکس به روسیه و واردات آهن و کاالهای 

فوالدی از روسیه را ممنوع می کند.

گفته می شود این تحریم ها، چهارمین مجموعه 

تحریم ها علیه روسیه پس از اقدام نظامی این کشور 

در اوکراین است.

رئیـس کمیسـیون اروپـا بیـان کـرد: چهارمیـن 

بسـته از اقدامات به منظور انزوای بیشـتر روسـیه 

و تخلیـه منابعـی کـه بـرای تامیـن مالـی ایـن جنـگ 

وحشیانه استفاده می کند، انجام خواهد شد.

بـا هم پیمانـان غربـی  اروپـا هم راسـتا  اتحادیـه 

خـود نظیـر آمریـکا وضعیـت مطلوب تریـن مقصـد 

تجاری روسیه را لغو خواهد کرد. این اقدام به این 

بلـوک اجـازه خواهـد داد تـا ممنوعیـت یـا اعمـال 

تعرفه های تنبیهی بر کاالهای روسی را اجرا کند.

در مرحلـه اول، اتحادیـه اروپـا، واردات آهـن و 

کاالهای فوالدی را ممنوع خواهد کرد.

فـن درلیـن در بیانیـه ای عنـوان کـرد: اتحادیـه 

اروپـا در تـاش اسـت حقـوق عضویـت روسـیه در 

نهادهـای برجسـته از جملـه صنـدوق بین المللـی 

پول و بانک جهانی را به حالت تعلیق درآورد.

تضمیـن  مـا  کـرد:  مطـرح  اروپایـی  مقـام  ایـن 

خواهیـم کـرد روسـیه نتوانـد تامیـن مالـی، وام یـا 

هرگونه مزیتی از این موسسات دریافت کند.

بـر اسـاس گزارشـی از فـارس، اتحادیـه اروپـا بـه 

طـور خـاص صـادرات کاالهـای لوکـس ایـن اتحادیـه 

بـه روسـیه را کـه به عنـوان ضربه ای به نخبگان این 

کشـور طراحـی شـده اسـت، ممنـوع خواهد کـرد و 

در نهایـت، بلـوک سـرمایه گذاری در بخـش انـرژی 

روسیه ممنوع خواهد شد

رئیس کمیسیون اروپا یادآور شد: این کمیسیون 

ممنوعیت تمام سرمایه گذاری ها، انتقال فناوری، 

خدمات مالی و ... را برای تولید و اکتشاف انرژی 

پوشـش خواهـد داد و در نتیجـه فشـار زیـادی بـر 

روسیه وارد خواهد شد.

رئیـس کمیسـیون اروپـا گفـت: اتحادیه اروپـا، امتیاز ویژه معاملـه اقتصادی و تجاری با روسـیه را بـه حالت تعلیق درخواهـد آورد و 
صادرات فوالد و آهن این کشور را تحریم می کند.

فوالد روسیه در جمع کاالهای تحریمی اتحادیه اروپا
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